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LEZING TER GELEGENHEID VAN DE BOEKPRESENTATIE VAN DORSTEN NAAR GERECHTIGHEID 

(AGNIETENKAPEL UVA - AMSTERDAM, 26 FEBRUARI 2010) 

Dr. T.J.M. Slootweg 

 

Dames en heren leden van de familie Scholten,  

Mijnheer de decaan, 

Geachte toehoorders, 

Hartelijk dank voor de uitnodiging het woord te voeren bij deze feestelijke bijeenkomst, in deze 
prachtige zaal waar hij altijd zijn colleges gaf.  

Mij is gevraagd hier iets te vertellen over de achtergronden van de heruitgave zoals die nu tot 
stand is gekomen, alsmede over mijn naschrift met betrekking tot de grondslag van de 
beslissing bij Paul Scholten.  

Welnu, Prof. Scholten was, daarmee wil ik beginnen, ‘een burger van twee steden’. Hij woonde 
in de wereldse stad (de civitas terrena) en de stad van God (de civitas Dei), zoals Augustinus 
hem (en ons!) heeft meegegeven.  

Hij woonde in beide steden, en bewoonde de zee van ruimte daartussen. Hij was een 
‘tussenwezen’. Zijn wereld was gebroken, zoals hij in zijn geschriften steeds opnieuw weer 
schrijft.  

Zeker, Scholten is, zoals zojuist zo treffend is uiteengezet, altijd verbonden geweest aan 
Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was een échte Amsterdammer.  

Althans - hij werd hier geboren, en hij leefde en werkte hier.  

En tóch kunnen we – mijn inziens - bezwaarlijk beweren dat hij van Amsterdam zou zijn. Dat te 
willen beweren is bijna net zo vreemd en onwaarachtig als te zeggen dat Scholten – ik noem 
maar iets - van Leiden zou zijn. Zoiets dergelijks te willen beweren zou zijn werk en hartstocht 
eigenlijk tekort doen.  

Ik wil daar even bij stilstaan; omdat dit punt, deze niet op te heffen ‘tweeslachtigheid’ van zijn 
wezen, een ‘tussenwezen’ zei ik, van fundamentele betekenis is voor zijn verdere 
gedachtewereld. Al het andere wat hij te zeggen had (over rechtstheologie, rechtsfilosofie en 
methodologie) volgt daaruit, mijns inziens. En dat alles kan ook echt alleen goed begrepen 
worden tegen die meest elementaire achtergrond van zijn levensovertuiging. 
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In het boek dat nu verschenen is, wordt heel duidelijk hoezeer recht en levensbeschouwing bij 
hem verbonden zijn. In de nieuwe samenstelling van dit boek beginnen wij met de 
methodologie van de rechtsvinding. Deze was tot nu toe slechts bekend als het eerste, 
Algemeen Deel van de Asser-serie.  

Een prachtige serie weliswaar, maar in die omgeving opgenomen, lijkt dit werkstuk als ware het 
‘gecodificeerd’, waardoor het niet tot zijn recht komt. Want het was daardoor grotendeels 
onttrokken aan de eigenlijk-filosofische opmerkzaamheid, waar het stuk - wél bezien - toch om 
vraagt.  

Met de heruitgave hebben wij dat nu willen herstellen. Vanuit het eerste methodologische 
gedeelte, dat eindigt met de problematiek van de beslissing en het geweten, stijgen we op (of 
dalen wij af, zo u wilt) naar de filosofische en de theologische hoogte van zijn Beschouwelijk 
werk dat in deel 2 is opgenomen.  

Zo opgebouwd dus is het nieuwe boek.  

Op een uiterst aannemelijke en ‘natuurlijke’ wijze wordt de lezer nu bij de hand genomen, 
meegenomen van de polemiek met het rationalistisch legisme naar de etherische hoogte van de 
wijsgerige abstractie.  

Voordat ik het vergeet zeg ik het maar vast: voor de studenten die ik nu onder mijn hoede heb, 
pakt deze samenstelling erg goed uit. Er is nu geen ontkomen meer aan. Zij moeten het 
erkennen; er moet nagedacht worden over al deze zaken; zij moeten filosoferen - óók of juist in 
het kader van de rechtsgeleerdheid. Precies waar het Scholten om te doen was. 

Ik kom nu terug bij waar ik zo-even gebleven was.  

Ter gelegenheid van deze feestelijke, enigszins plechtige bijeenkomst wil ik bij mijn korte 
overdenking met betrekking tot de ideeënwereld van Scholten in omgekeerde richting werken.  

Van de zondagse beschouwingen uit gaan we naar het recht, naar de rechtswetenschap, en 
vandaar ook naar het doordeweekse juridische beroep. Naar de methodologie van de 
rechtsvinding dus, die voor de meeste van u tenminste enigszins bekend terrein zal zijn.  

Beginnen wij dus bij dat wat voor Scholten eerst komt. 

Scholten hechtte hartstochtelijk aan de vrijheid. Hij was hij tegelijk zowel streng als vrijzinnig. 
Uit zijn teksten heb ik hem zo leren kennen.  

Hij was streng in zijn vrijzinnigheid. ‘Je moet vrij zijn!’ is eigenlijk zijn devies. (Cf. Gal. 5; 1) 

De vrijheid die hij zich voor ogen stelde was een strenge vrijheid die aan een mens de hoogste 
eisen stelde; want een mens moet vrij zijn om de naaste lief te hebben.  
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Dit nu, is een vrijheid die ieder mogelijk kleingeestig provincialisme overstijgt.  

Want geen aardse stad of staat komt het privilege toe in eigenlijke zin ‘bolwerk van de vrijheid’ 
- preasidium libertatis - te zijn.  

De vrijheid die voor Scholten zo belangrijk is, komt niet toe aan een stad of staat, maar slechts 
aan de individuele persoon, en aan het persoonlijke geweten.  

Dat is niet een autonoom geweten; een geweten dat louter zich zélf de wet stelt, en dan 
zomaar ‘zijn eigen ding doet’; zoals dat tegenwoordig zo mooi en treffend heet.  

Nee! Dat is een geweten dat zich gebonden weet aan een transcendente norm, een Hogere 
Instantie, de Persoon van Christus, zoals ook de laatste zin van de niet beschouwelijke 
methodeleer al vermeldt.  

Ook bij het werk (zélfs nog in de rechtspraak) is dit geweten betrokken. Zélfs ook het beroep 
van de jurist kent een hogere roeping. 

Ik zei het al, de vrijheid waaraan Scholten zo hechtte, is de vrijheid van het christendom. Deze 
vrijheid zetelt of resideert slechts in de ziel van een mens.  

Deze vrijheid is de vrijheid van een mens die niet slechts, ‘tussen stenen en mensen’ leeft, maar 
die daarbij steeds primair ‘onder de sterren durft te leven’. Een mens wiens betrokkenheid tot 
de naaste wordt ingegeven door zijn verhouding tot God.  

Met het oog op de gewetensrelatie is van christenen wel gezegd, en in die lijn staat ook 
Scholten, dat ze een volk van Koningen zijn. Soeverein - als enkeling - ten overstaan van God. 
Niemands onderdaan, geheel vrij van alle uitwendige gebondenheid; geheel vrij om er zo voor 
de naaste te kunnen zijn.  

Niets hier op aarde, geen staat en geen rechtssysteem, is zonder meer goed en rechtvaardig 
behalve een goede wil en een goed geweten. Alleen in het geloof, vrij voor God kunnen wij 
gerechtvaardigd worden. Alleen zó, in geweten van dit geloof getuigend, alleen door God - 
kunnen wij hopen het goede te doen. 

Het geweten luistert meer naar God dan naar de mensen. De staat, het recht en de wet zijn 
geen heilige verschijningsvormen van God op aarde, zoals in het invloedrijke Duitse idealisme 
van, met name, Fichte en Hegel beweerd is.  

Dat is gevaarlijke mystiek waar Scholten steeds opnieuw tegen waarschuwt. Want aldus 
opgevat worden deze ordes tot idolen en afgoden. Tot demonen die zich tegen ons keren. Dát 
was de grote zorg van Scholten en de zijne; de beide wereldoorlogen en het opkomende 
fascisme van links en rechts waren een weerspiegeling van het Duitse idealisme waarin recht en 
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staat een goddelijke betekenis werd toegeschreven. Hij heeft dat al heel vroeg, heel scherp 
gezien! 

Als je het diesseitige (de aardse stad) en het jenseitige (de stad Gods) niet goed uiteen houdt, 
dan ken je eeuwigheidswaarde toe aan iets dat slechts van déze wereld is; eeuwigheidswaarde 
wordt toegekend aan iets dat altijd eindig en relatief is. We halen de eeuwigheid dan naar 
beneden.  

Tegenover zo een werelds heiligdom heeft de enkeling geen enkel recht meer. Opgevoed door 
de staat, die dan zijn gehele wezen doordringt, moet het individu zich restloos aan het kwaad 
verliezen; het kwaad dat met de eindigheid van al het recht gegeven is.  

Het geweten dus, waarschuwt ons ertegen die twee ooit met elkaar te verwarren. Maar 
daartoe dient de stem van het geweten wel gehoord te kunnen worden. Het gehoor van het 
geweten moet gescherpt en gevormd worden wil de innerlijke stem door het geweld van wet 
en gewoonte, en door de herrie die van buiten komt niet overstemd worden. 

Voor de vorming van het geweten geldt dat de weg naar het hogere een innerlijke weg is. Een 
beroemde uitspraak van Augustinus waarnaar Scholten verwijst benadrukt dit:  

‘Ga niet naar buiten, blijf in jezelf, want in de innerlijke mens woont de waarheid’. Einde citaat 
Augustinus.  

In de innerlijkheid van het geloof vindt men de beslissing waarin alleen de gerechtigheid tot kan 
uitdrukking komen. Dat is de merkwaardige paradox van het geloof. Wij moeten tot inkeer 
komen om ontvankelijk te zijn voor de aanspraak van de ander; om de roep van God en de 
naaste te vernemen.  

Dat nu, geldt echter niet slechts voor de ethiek. Wij zeiden het al: ook bij het beroep moet dit 
religieuze geweten betrokken worden. Ook in het recht, bij de rechtsvinding, maar ook bij de 
wetgeving kunnen wij niet om de centrale betekenis van het vrije geweten heen. 

Maar ook in het recht worden wij in verleiding gebracht om ons daarvan af te maken. Om 
eeuwigheidswaarde toe te kennen aan iets dat die helemaal niet toekomt. En ook in het recht 
verbergen wij ons voor de stem van God en de naaste, die ons in het geweten roept. 

Dames en heren!  

We komen gaandeweg, van deze ijle hoogte afdalend, dichter en dichter bij het meer bekende 
en ogenschijnlijk aardse gebied van de rechtsvinding. Maar wij zijn nu rijker geworden met de 
wijsheid en de gezindheid die wij aan de theologische grondslag hebben ontleend.  
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De waarheid is persoonlijk. Niet objectief. De toewijding aan de ander onderstelt een 
persoonlijke betrokkenheid. Dat is althans de stellige overtuiging van Scholten, en hij verwijst 
daarbij naar de beroemdste rechtszaak uit de geschiedenis van de mensheid.  

‘Wat is waarheid?’, vraagt Pilatus aan Christus, bij de rechtszaak die tegen hem was 
aangespannen.  

Had Pilatus niet objectief de vraag gesteld wat de waarheid was, dan had hij Christus nooit 
laten kruisigen. Had hij het werkelijk als persoon gevraagd, dán had zijn geweten, het 
verplichtend besef van hij aan de vóór hem staande Persoon in waarheid moest doen, hem 
verhinderd onrecht te doen, - en zijn handen in onschuld te wassen.  

Wat moeten wij nu, vanuit dit persoonlijk perspectief op waarheid en zedelijkheid, zeggen over 
het heersende legisme, over de identificatie van recht en regel; recht en wet? Welnu, wat is het 
legisme waartegen Scholten ten strijde trekt anders dan een bedenkelijke gehechtheid aan de 
wet, waarin de gerechtigheid verloren gaat. 

Wat is het anders dan idolatrie te denken dat wij door deze wet gerechtvaardigd zouden 
kunnen worden! 

Wat is het rationalisme dat zich in het legisme verbergt anders dan de zondige verleiding om 
zich van de gewetensvrijheid en de daartoe horende verantwoordelijkheid te verlossen.  

Vanuit het geloof bezien is het recht eigenlijk ‘te kwader trouw’. Het is de mauvaise foi die het 
recht beheerst. Kenmerkend voor het recht is de rationalistische geestesgesteldheid. Deze is 
gesteldheid is ten diepste oneigenlijk en niet oorspronkelijk.  

Wie oorspronkelijk leeft, wie leeft in het licht van de eeuwigheid, heeft daar in déze wereld 
geen vast bezit van, zoals het rationalisme belooft. De oneindigheid kan nu eenmaal niet in iets 
bepaalds gevangen worden.  

‘Onrustig is het hart, totdat het rust vindt bij God’, zo zegt Augustinus in zijn Belijdenissen.  

Deze onrust echter, deze vrijheid nu, brengt angst teweeg. En door middel van de ratio zoekt 
men dan naar een mogelijkheid de vrijheid uit de weg te gaan. Om zich voor de eeuwigheid en 
de vrijheid te verbergen bedient men zich van allerlei rationele hulsels. Gehäuse, zoals Karl 
Jaspers ze noemt - want Scholten verwijst naar hem.  

Door rationele hulsels en wetten beschut hoeft een mens tenslotte niet meer ‘onder de sterren 
te leven’.  

Apropos: in Scholten’s reformatorisch perspectief is deze rationalistische geesteshouding geen 
toevallig onheil. Het is ook niet iets waarvan vooral onze tijd te lijden heeft. Het is ten diepste 
de zondeval die hieraan ten grondslag ligt. Door te eten van de boom der kennis van goed en 
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kwaad, door de wederrechtelijke toe-eigening van een uitwendige, algemene kennis van het 
goede heeft de mens zich eens van God verwijderd.  

Toen de mens zondigde werd hij ethicus, zegt de grote Duitse theoloog Karl Barth, van wie 
Scholten cum suis zo veel geleerd hebben. Maar niet alleen de algemene zedenwet, ook de 
wetsgeleerdheid is vanuit dit perspectief zo een ‘vrucht van het kwaad’. De wetenschap van 
goed en kwaad is de eerste zonde. 

Want het geweten oordeelt juist zónder de wet. Wederrechtelijk dus - rationaliseert het recht 
het zedelijk oordeel dat ten diepste in concreto, en dus zónder houvast aan de wet oordeelt.  

Wél is dat is pijnlijke noodzaak, zoals Scholten steeds benadrukt. Noodzakelijk is het, om met 
dit recht het kwaad te bestrijden; want zonder recht kan geen samenleving bestaan.  

Maar het is wel een noodzakelijk kwaad, omdat het zedelijk oordeel, dat concreet is, daarmee 
vervlakt wordt, en zijn diepste betekenis verliest. 

Het recht is noodzakelijk maar het is een noodzakelijk kwaad. Dat moeten wij ons steeds 
realiseren bij onze pogingen om door het recht de gerechtigheid te dienen.  

Áls recht ook rechtvaardig moet zijn, dan betekent dat, dat ook bij de rechtsvinding de stem van 
geweten gehoord moet worden.  

Beseft moet worden, dat het legisme voort vloeit uit de zondeval; uit de angst dus voor de 
vrijheid, waardoor de eerste mens reeds naar hulsels gegrepen heeft, en zijn vertrouwen in God 
verloren. Door dít oorspronkelijk legisme nu, wordt de stem van het geweten niet meer 
gehoord.  

Is dat werkelijk zo’n groot verlies, als wij het over het recht hebben? Vanuit het perspectief van 
de rechtszekerheid mag wenselijk lijken dat de persoon en zijn geweten buiten de beslissing 
blijven. Vanuit het perspectief van de gerechtigheid echter, is dit juist ‘van de wereld’ en ‘uit 
den bozen’. 

De rechter mág geen être inanimés zijn. Geen zielloos zijnde, zoals Montesquieu en Robespierre 
hem graag zagen. De rechter is geen automaat, geen ‘castraat’ die slechts een onafhankelijk, 
onbevangen, louter logische conclusie trekt uit de regel en de feiten die hij daaronder schuift. 

Neen! De waarheid is ten diepste persoonlijk, gebonden aan de persoon van de ander. En de 
rechter moet daarom juist zeer bevangen zijn. Hij mag niet objectief blijven, door tegen beter 
weten in een schijn van objectiviteit en zekerheid aan te gapen, die tegen kritiek geen stand 
houdt.  

De wijze rechter moet juist persoonlijk en zeer geëngageerd zijn; georiënteerd óók op de grote 
vraagstukken omtrent de zin van het leven en doel van dit bestaan.  
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Zonder levensbeschouwing gaat dit niet. Want dán is het geweten inderdaad autonoom en aan 
zichzelf overgelaten; ‘ganselijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’, zoals 
Scholtens Heidelbergse catechismus hem leerde. Aan willekeur overgelaten zal het oordeel dan 
zeker dwalen.  

Komen wij van hieruit terug bij het algemeen deel dan zien wij ineens veel beter wat daar 
eigenlijk gebeurt. Scholten pleit hier niet voor een ‘liberalisering van de rechtsvinding’. Hij pleit 
hier ook niet voor een zogenaamd ‘rechtersrecht’, zoals menigeen hem heeft toegedicht.  

Hij laat hier slechts zien, aan juristen die met het werk zelf bezig zijn, hoe zich het proces van 
rechtsvinding onwillekeurig – en tóch al - door allerlei niet louter logische momenten of 
‘sprongen’ voortbeweegt. De rechter moet springen en beslissen om tot een oordeel te komen; 
en dat doet hij ook, zoals de praktijk laat zien.  

Natuurlijk moet de rechter zijn beslissing wel motiveren. Dat doet hij in termen van de wet en 
op logische wijze. Dat betekent echter niet dat hij, op grond van zijn materiaal alleen, niet 
evengoed ook ándere beslissingen had kunnen nemen en motiveren. Zijn beslissing volgt niet 
zomaar logisch uit de wet en de feiten; en het is dus zijn verantwoordelijkheid die beslissing te 
nemen.  

Die verantwoordelijkheid kan en mag hij niet uit de weg gaan door die als een conclusie op te 
vatten, om aldus te proberen zijn verantwoordelijkheid daarvoor van zich af te wentelen. 

Als wij dat niet willen zien, als wij niet die sprongen met een zedelijk gevormd geweten in 
overstemming brengen, dan is het aan het toeval overgelaten of de gerechtigheid daarmee 
gediend zal zijn. Als wij ons in geweten niet aan een hogere instantie gebonden weten, als we 
dít besef niet ontwikkelen, dan verkommert het recht tot een bewusteloos automatisme.  

Als de levensbeschouwing buiten het recht en de rechtsgeleerdheid wordt geplaatst dan 
schaadt dit het recht. De rechtsgeleerdheid kwijnt dan weg en nivelleert tot een niet echt 
academische maar een nog louter beroepsmatige interesse; de jurist wordt dan een 
connaisseur van het recht in de plaats van een hoeder (een custos) van de rechtvaardigheid.  

Wie meent recht en levensbeschouwing te kunnen scheiden vervalst, volgens Scholten, ook zijn 
rechtsovertuiging. Omdat hij het teruggrijpen op de hoogste waarde stelselmatig vermijdt en 
een - óók voor hem – minderwaardig principe – bijvoorbeeld ‘het geluk van een zo groot 
mogelijk getal’ - tot het hoogste en leidende beginsel maakt.  

Scholten zélf was vastbesloten als het gaat om de hoogste waarde in het leven. Zijn besluit in 
deze, hij wist het, was slechts zijn persoonlijke beslissing. Zoals voor elke levensbeschouwing 
geldt, óók voor het rationalisme (!), geldt ook voor het geloof dat men dit uiteindelijk niet kan 
funderen en beargumenteren. 
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Men kan dit geloof niet uit de hoogte’, als een deskundige conclusie aan anderen opleggen. Wij 
mogen van het evangelie geen wet maken, zo schrijft hij steeds weer. Het is deze ‘terreur van 
de deskundigheid’ waarvan Scholten ons juist heeft willen bevrijden. De staat ontleent zijn 
recht aan de vrijheid van de persoon, die de staat te alle tijden dient te respecteren, en die de 
staat slechts waar mogelijk moet zien mogelijk te maken.  

Zijn overtuiging is geweest dat een nieuwe religieuze gezindheid voor de rechtsorde onmisbaar 
is. Subjectief, voor zichzelf!, heeft hij daarin zijn hoop gesteld; zijn hoop voor het recht; voor de 
beschaving.  

Anderen, andersdenkenden, heeft hij slechts voor de keus willen stellen; een keuze die men, als 
men hem goed begrijpt, toch niet zomaar meer uit de weg kan gaan. Een ieder besluit dan maar 
voor zichzelf; maar tenminste toch niet zonder zich eerst ernstig te oriënteren. Dát is zijn 
voorstel! 

‘Houdt niet op te dorsten naar gerechtigheid!’;  zo besluit hij zijn afscheidsrede. Het lijkt eerst 
zo vanzelfsprekend, niets zeggend misschien, deze oproep. Echter, pas wanneer men zijn 
teksten leest, begrijpt men de diepere betekenis van het hier bedoelde. Ik heb dat slechts met 
enkele grove pennenstreken willen aanduiden. Maar daarin ligt tenslotte ook het belang van de 
heruitgave waarvoor wij hier met elkaar bijeen zijn.  

Het recht, het rechterlijk beroep ook, kent een hogere roeping. Me dunkt dat ook in deze tijd 
zijn uitleg daarvan en zijn nadruk daarop weer gehoord mag worden.  

Ik kom tot een besluit;  

We moeten zo eerst gaan drinken en eten om dan, áldus gedorst en gelaafd, zélf het boek maar 
eens te gaan lezen; dáárin voor ons zélf te dorsten naar gerechtigheid.  

Slechts één enkel woord nog, gericht speciaal aan mr. Paul Scholten en mevrouw Clara Insinger-
Scholten. 

Mevrouw en meneer! Wél heb ik mij gerealiseerd welk een zware verantwoordelijkheid u 
draagt in relatie tot het werk van uw grootvader. U heeft de taak de verspreiding van zijn 
gedachtegoed zo veel mogelijk in goede banen te leiden. U moet dat dan ook aan ánderen 
overlaten en er tenslotte ook maar op vertrouwen dat het goed komt, en dat het vuurtje zo 
brandende blijft. Dat is gewis geen makkelijke opgave. En ik wil u daarom vanaf deze plaats 
nogeens hartelijk danken dat u mij dit vertrouwen gegeven heeft.  

Dank voor uw aandacht!     
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