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OVER DE GRONDSLAG VAN DE BESLISSING. INLEIDING TOT 

SCHOLTENS BESCHOUWINGEN 

Timo Slootweg, UL 

Deze inleiding betreft een bewerkte en uitgebreide versie van het naschrift in Dorsten naar 

gerechtigheid (Scholten 2010). Het artikel laat zien hoe Scholtens methodologie van de 

rechtsvinding en de betekenis van het geweten daarin samenhangen met de 

rechtsfilosofische en rechtstheologische opvattingen zoals uiteengezet in zijn beschouwelijke 

geschriften. Scholtens idee van de grondslag van de rechterlijke beslissing wordt verder 

begrijpelijk en aannemelijk gemaakt door dat tegen de achtergrond van diens christelijk 

existentialisme en decisionisme te plaatsen. Het geweten oordeelt inderdaad zónder de wet. 

Niet enig onderliggend natuurrechtelijk principe of beginsel (een onpersoonlijke 

wetmatigheid of idee), maar alleen de persoonlijke verhouding tot God (de Persoon) en de 

naaste (de persoon) kunnen het gewetensoordeel voor dwaling bewaren en het - in rechte 

banen - tot de gerechtigheid voeren. 

 

Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie 
niet binnengegaan, en anderen die wél binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden. (Lukas 
11; 52-53) 

 

1. INLEIDING 

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
1
 (1931). In 

vergelijking daarmee zijn Scholtens Beschouwingen achterop geraakt in de aandacht die er voor zijn 

werk nog over is. De belangstelling daarvoor lijkt zelfs geheel weggeëbd te zijn.
2
 Hiervan getuigt ook 

dat sinds geruime tijd van zijn werk alleen dit Algemeen Deel nog verkrijgbaar is. 

Het is niet onmiddellijk evident waaraan dit te wijten valt. Wél moeten wij daar ter inleiding dezes 

even bij stilstaan, want mogelijk kunnen wij 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. Men ergert zich aan een zekere 

                                                           
1
 Paul Scholten, Algemeen Deel, mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 

Recht, 3
e
 druk (Tjeenk Willink, Zwolle, 1974). Stukken uit de Verzamelde Geschriften van Prof.mr. Paul 

Scholten red. G.J. Scholten, Y. Scholten en M.H. Bregstein (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1949) worden hier 

kort aangeduid als VGPS, gevolgd door het betreffende paginanummer. Verwijzingen naar Dorsten naar 

gerechtigheid vermelden slechts het paginanummer daarvan.  
2
 Vgl. Wim Borst, Paul Scholten en de ‘rule of law’, R&R 200/3, p. 299-314. 
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religieuze „kleuring‟ die in de methodologie veel minder of (in ieder geval) minder opvallend en 

essentieel op de voorgrond treedt.
3
  

Hier moeten wij het laten bij deze loutere suggestie, maar in het vervolg van mijn betoog kom ik daar 

nog over te spreken. Allereerst moeten we vaststellen dat het Algemeen Deel niet beschouwelijk 

genoemd kan worden. Het is daarvoor te zeer betrokken op het algehele rechtsbedrijf. Scholten stelt in 

het voorwoord ook duidelijk dat deze tekst niet als een inleiding bedoeld is, en dat die niet over het 

recht gaat, maar (daarentegen) nadrukkelijk bestemd is voor juristen die in het veld staan, en bezig zijn 

recht te doen en recht te vinden: „niet ervoor en ook niet erna‟. (vii) Met behulp van deze tekst kunnen 

deze werkende juristen zich rekenschap geven van de methode van de wetenschap van het 

privaatrecht. Laten wij, voordat wij overgaan tot onze (gerichte) verkenning en interpretatie van de 

Beschouwingen, eerst deze methodeleer nog even in herinnering brengen. Het zal dan ook duidelijker 

worden waarom het hier inderdaad om wezenlijk verschillende stukken handelt. 

2. RELIGIE EN RECHTSVINDING. HET ALGEMEEN DEEL 

Scholten polemiseert in zijn methodologie tegen het legisme: een stroming die leert dat de rechter al 

het recht uit de wet haalt en dat hij zich zou moeten beperken tot een mechanische toepassing van de 

wet. Alle recht zou in de codificatie besloten liggen, want daarin is de stof geheel en afdoende 

geregeld. Krachtens het legisme is rechtsvinding inderdaad niet meer dan de mechanische toepassing 

van de regel op het voorliggende geval, zoals door Montesquieu zo prachtig verwoord is: „Les juges 

de la nation ne sont que les bouches, qui prononcent les paroles de la loi, des être inanimés, qui nén 

peuvent modérer ni la force ni la rigueur.‟
4
 Het Algemeen Deel probeert dit voor de hand liggende en 

wijdverbreide beeld van het recht en de rechter (de „automatische rechter‟; „de gevoelloze mond van 

de wet‟) te corrigeren. Daarbij vestigt hij de aandacht vooral op het rechterlijk oordeel, waarin voor 

hem de kern van het recht gelegen is. De beslissing die hij neemt wordt niet zomaar gevonden door het 

geval onder regels te subsumeren. De wet is slechts één van de bronnen van het recht. De betekenis 

van de wet en de daadwerkelijk geldende toepassing daarvan wordt uiteindelijk niet beslist door de 

wetgever, maar door de rechter, die de wet in zijn oordeel „uitlegt‟. Dit oordeel kan niet automatisch 

en op zuiver logische wijze, als een syllogisme, worden afgeleid van een reeds gereedliggende regel 

(de maior) en de feiten (de minor). Er zijn altijd meerdere wetten die aanspraak maken van toepassing 

te zijn op de feiten. De wet dient altijd geïnterpreteerd te worden om de betekenis daarvan te bepalen. 

Daarbij vraagt een veelvoud aan factoren om aandacht: de taal en het spraakgebruik van de wetgever; 

de wetsgeschiedenis; het systeem der wet; de rechtsbeginselen; de rechtshistorie; het gezag van de 

rechtswetenschap; het gezag van de rechtspraak; de gewoonte; de eisen van het rechtsverkeer; de aard 

van de zaak; het doel van het voorschrift; de feiten van het geval en het rechtsbewustzijn. Niet alleen 

moet de betekenis van de wet worden vastgesteld. Waar de wet niet rechtstreeks toegepast kan worden 

                                                           
3
 Zie bijvoorbeeld De actualiteit van Paul Scholten, red. E. Lissenberg, P.W. Brouwer, F. Jacobs en E. Poortinga 

(Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1996), gepubliceerd door het Paul Scholten Instituut van de UVA. De achterflap 

van deze bundel vermeldt: “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.” Naar aanleiding van 

deze collectieve belijdenis van de auteurs, een enkele preliminaire opmerking over mijn bedoeling met deze 

inleiding. In het kader van een inleiding als deze is kritiek m.i. niet gepast. Hier wordt juist getracht het radicaal 

kritische karakter van Scholtens eigen religieus-christelijke benaderingswijze meer inzichtelijk en aannemelijk te 

maken. Een verdere actualisering van Scholten valt buiten het bestek van deze bijdrage. Slechts zij vermeld dat 

de seculariserende interpretatie van de auteurs kennelijk geen notie neemt van de „religieuze ommekeer‟ in de 

contemporaine, postseculiere en postmoderne filosofie van Levinas, Derrida e.a.. Die ommekeer impliceert dat 

de nog resterende actualiteit die zij ontwaren (volgens de maatstaf die zij zelf hanteren) al niet zo 

vanzelfsprekend meer is. Want in het licht van de hernieuwde „zin in religie‟, krijgt deze door secularisering 

herwonnen actualiteit een twijfelachtig karakter, terwijl de reeds afgeschreven religieuze dimensie van 

„Scholten‟ door deze desecularisatie ineens tóch relevant blijkt te zijn. Voor deze hedendaagse „terugkeer van de 

religie‟, zie bijvoorbeeld: J.D. Caputo, On Religion (Routledge, London, 2001), alsmede mijn Geschiedenis en 

ethiek. Historisch besef in de traditie van Hegel, Heidegger en Derrida (Damon, Leende, 2000).  
4
 Montesquieu, De l’Esprit des Lois (Éditions Gallimard, Paris, 1995) XI 6 (F337): „[D]e rechters van een land 

zijn, […] niet meer dan de mond die de woorden van de wet spreekt; willoze wezens die aan de kracht en de 

strengheid van de wet geen afbreuk kunnen doen.‟ 
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dient de rechter de rechtsregel zelf te vinden door analogie en rechtsverfijning. Op zichzelf beslissend 

is geen van deze factoren; de waarde van dit alles is inderdaad relatief. Uit zichzelf geven deze 

factoren niet aan hoe hun relatieve betekenis gewogen moet worden. Het is de rechter die hier een 

eigen en persoonlijke verantwoordelijkheid heeft.  

Ook de feiten zijn de rechter niet zomaar gegeven; ook hier schiet het positivisme tekort. Ook de feiten 

moeten door de rechter geïnterpreteerd worden, en dat doet deze in het licht van de rechtsnorm die 

voor hem het meest in aanmerking komt van toepassing te zijn. De interpretatie beweegt zich in een 

hermeneutische cirkel waarbinnen norm en feit elkaar over en weer bepalen. Wij zien de feiten slechts 

vanuit de regel, maar omgekeerd zien wij de regel waarnaar wij oordelen slechts vanuit de feiten. Uit 

de meervoudigheid van rechtsbronnen en de correlatie tussen feit en norm volgt dat het oordeel niet als 

product of conclusie van louter logisch redeneren kan worden opgevat. Voorafgaand aan het besluit 

dat de rechter neemt, is niet één van de vele interpretaties die zich aandienen zonder meer de juiste te 

noemen. Uiteindelijk wordt het zorgvuldig wikken en wegen dan ook niet doorbroken omdat er een 

verstandige conclusie getrokken kan worden, maar omdat er een besluit genomen wordt en een 

wilsverklaring wordt afgelegd. Beslissen is een wilsverklaring; het is een handeling, een daad en een 

„sprong‟, zoals ieder zedelijk oordeel dat is. Dit besluit wordt genomen door een rechter die in 

geweten overtuigd is van de juistheid van de individuele norm die hij gesteld heeft, en die hij in zijn 

argumentatie aan het besluit ten grondslag legt. De uitspraak is niet de enig mogelijke, maar voor hem 

is iedere andere oplossing uitgesloten. In zoverre is ieder rechtsoordeel irrationeel. (130) Wijs is de 

rechter die zijn wetenschap aldus ondergeschikt maakt aan zijn handelen. 

De methodologie van Scholten mondt ten slotte uit in een belangrijke passage over de religieuze 

dimensie van de rechtsvinding (§28). Juist omdat de beslissing een gewetensbeslissing is, is zij vrij 

van willekeur; dat geldt ook voor de zogenaamde „hard cases‟. Niettemin kan het toch een verkeerde 

beslissing zijn. De rechter kan niet anders dan déze beslissing te nemen, maar het geweten kan dwalen. 

Scholten onderschrijft dit. Dit subjectieve is dus van blijvende aard, hoewel de dwaling allerlei 

oorzaken kent, en in lang niet alle gevallen toegeschreven kan worden aan het geweten.  

Er is hier geen bewijsbare waarheid. Doch het is beter dit gebrekkige en subjectieve te 

accepteren dan een schijn van objectiviteit en zekerheid aan te gapen, die niet meer is dan schijn 

en tegen kritiek geen stand houdt. (135) 

Wij kunnen ons nooit definitief verzekeren tegen het subjectieve en de dwaling. Recht blijft 

mensenwerk, met alle beperkingen van dien. Maar het geweten dient daarom ook niet geheel en al uit 

zichzelf te oordelen. Het dient daarbij gericht zijn op, en te gehoorzamen aan een hogere instantie.  

Eenmaal op deze ijle hoogte aangekomen, daar waar de échte problemen pas beginnen, daar breekt 

Scholten zijn methodeleer resoluut af. De vraag of het individuele geweten al dan niet onderworpen is 

aan een hogere macht, hetzij aan de wereldgeest van Hegel, hetzij aan de God van het christendom, is 

niet meer een zaak van de rechtswetenschap. Hij stelt ons hier slechts voor de keuze. Een antwoord op 

de vraag valt buiten het bestek van dit werk. Voor Scholten zelf is het antwoord al wel gegeven, dat 

blijkt ook reeds uit het Algemeen Deel. De mens is niet een autonoom oordelend wezen (in 

tegenstelling tot wat Kant meent). Hij is heteronoom of theonoom, want hij is onderworpen aan de 

Goede Wet van God. Maar de onderworpenheid die hij onderschrijft en aanneemt komt neer op een 

radicale keuze en een vrije beslissing; de meest fundamentele en hoogstpersoonlijke beslissing om te 

geloven in de christelijke God. Dat besluit echter is een vrije en absurde sprong, die als zodanig niet is 

terug te schroeven tot de conclusie van een sluitende, wetenschappelijk verantwoorde redenering. En 

die beslissing kan dus ook nauwelijks rationeel gemotiveerd worden. Voor de diepere grondslag van 

het hier bedoelde wordt daarom naar andere, andersoortige literatuur verwezen. Deze stukken zijn 

destijds via allerlei kanalen verspreid, en deze zijn dan bijna in vergetelheid geraakt, en bij alle 

aandacht voor zijn methodologie achterop geraakt. 

In een lange reeks rechtsfilosofische en rechtstheologische artikelen heeft Scholten van het religieuze 

perspectief (de grondslag van de beslissing) willen getuigen. En hoewel zij inderdaad buiten het kader 
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van de methodologie vallen is het toch niet juist te trachten zijn opvattingen van deze religieuze 

dimensie los te weken. Het is weliswaar verleidelijk om dat proberen; in deze tijd waarin de religieuze 

horizon van toen vervaagd en grotendeels verdwenen is, en de religieuze overtuiging van Scholten 

nauwelijks nog leeft; voor een vakgebied als de rechtsgeleerdheid waarin een beroepsgerichte 

wetenschapsopvatting vigeert die zich maar moeizaam verdraagt met dit „subjectieve‟ aspect. Toch is 

het verraderlijk en ondankbaar om de actualiteit van Scholten aldus te willen bewaren. Want wij 

kunnen en mogen de intellectuele erfenis van Scholten zo niet toe-eigenen, steriliseren en amputeren. 

Dat kan niet omdat beide dimensies nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en zijn werk 

zónder dit beschouwelijke gedeelte niet goed te begrijpen is. Maar het mág ook niet, omdat daarmee 

diverse belangrijke topoi van zijn rechtsgeleerdheid buiten beschouwing gelaten zouden worden. Ik 

hoop dit hieronder, ten geleide van de hier gebundelde stukken, te verhelderen. 

Allereerst zijn de stukken waar het hier om gaat niet van juridische aard. Als ze voor juristen 

interessant zijn, dan toch niet voor de werkende jurist, maar juist voor diegenen onder hen die het 

werk voor even ter zijde willen leggen, om zich op de grondslagen van het recht te bezinnen. Als ze al 

tot het bereik van de wetenschappelijke rechtsgeleerdheid gerekend kunnen worden, en Scholten zelf 

ontkent dat ten stelligste (135), dan is dat toch slechts voor zover daaronder óók de onpraktische, 

filosofische en theologische benaderingswijzen gerekend moeten worden. Dat deze perspectieven 

serieus genomen moeten worden, wat in de tijd van Scholten nog min of meer vanzelfsprekend was, is 

dat tegenwoordig in steeds mindere mate. Dat Scholten voor een verdere en diepere bezinning op de 

grondslagen van de beslissing naar elders verwijst, heeft er mee te maken dat zijn opvattingen 

dienaangaande niet primair voortkomen uit methodologische overwegingen aangaande de kloof tussen 

(onder andere) wet en oordeel. Zélfs de intrinsiek juridische overweging om door middel van de 

nadruk op de beslissing de dynamiek van recht en rechtspraak te bewaren is hier niet van 

doorslaggevend belang geweest; het gaat hem ook niet om de liberalisering van de rechtsvinding.
5
 De 

diepere grondslagen van de beslissing kunnen slechts verklaard worden tegen de achtergrond van zijn 

meeromvattende wijsgerig-ethische en theologische overtuigingen en vooronderstellingen; 

uitgangspunten die met betrekking tot de verwerkelijking van het recht een harmonieuze synthese van 

Zijn en Behoren principieel uitsluiten. De fundamentele „gebrokenheid‟ die de wereld volgens 

Scholten kenmerkt is bepalend voor hoe hij het recht beoordeelt. Het juridisch beroep (de roeping van 

de jurist) is existentieel paradoxaal.  

De wijze rechter is niet een scherpzinnige geleerde, noch een voorzichtige phronimos (een verstandig 

of prudent handelend en oordelend mens) of beter misschien: hij is dat beide óók, maar niet alleen, en 

zeker niet in essentie. De wijze rechter is er een die wetenschap en praktische wijsheid tenslotte 

ondergeschikt maakt aan het handelen in de zin van het oordeel. Ook of zélfs de rechter nog is 

geroepen waarheidsgetuige te zijn. „Hier sta ik en ik kan niet anders‟. Niet voor niets haalt Scholten 

hier Maarten Luther aan.  

Maar áls in het recht het geweten zo een belangrijke plaats inneemt, en de mogelijkheid van de 

dwaling steeds op de loer ligt, dan is de levensbeschouwelijke vorming van dit geweten voor de 

ontwikkeling van de rechtsgeleerde van essentieel belang. Het geweten moet inderdaad gevormd 

worden. Het is geen mechanisch functionerend apparaat of een natuurlijk orgaan dat als vanzelf naar 

behoren zijn functie verricht. Het geweten is veranderlijk en beïnvloedbaar, ten goede of ten kwade. 

Het geweten kan afstompen, „ziek‟ zijn of gezond worden. Daarbij is de toestand waarin het verkeert 

afhankelijk van hoe wij het ons eigen maken. De vaardigheid om te beslissen (de besluit-vaardigheid) 

is daarvan grotendeels afhankelijk. Gewetensvorming echter is een hachelijke zaak. Het geweten laat 

zich niet opbouwen door het subject in directe zin te beleren. De innerlijkheid en de spontaniteit van 

het geweten zullen zich zó niet ontwikkelen. Vorming is de cursus die de enkeling moet doorlopen om 

zichzélf (het eigenlijke zelf) te vinden. De gewetensvorming kan dan ook niet begrepen worden naar 

analogie met de dressuur, die zich van uiterlijke dwang bedient. Het gaat bij de gewetensvorming niet 

om het aanleren van een wet of een wetmatigheid, noch om het aanleren van allerlei (discursieve) 

                                                           
5
 Vgl. P.W. Brouwer, „P. Scholten‟ in 16 juristen en hun filosofische inspiratie, C.J.H. Jansen, J.M. Smits, L.C. 

Winkel (red.) (Ars Aequi Libri, 2004) p. 49.  
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vaardigheden, automatismen en mechanismen. Gewetensvorming valt ook niet op te vatten als het 

louter inslijten en het leren navolgen van goede gewoontes en disposities: gewetensvorming is geen 

deugdenleer en geen karaktervorming. 

Maar hoe bereiken wij dan dat de rechter zich zijn verantwoordelijkheid bewust wordt? Hoe kunnen 

wij bevorderen dat deze zijn verantwoordelijkheid daadwerkelijk opvat en daaraan gestalte geeft in 

zijn handelen en oordelen? Hoe bereiken wij dat hij zijn persoonlijke verantwoordelijkheid niet 

ontloopt door de beslissing tóch weer op de positieve gegevenheid van wetten en feiten af te wentelen. 

Hoe weerstaan we het natuurlijke bijgeloof, de ideologie van het legisme, het positivisme en het 

naturalisme die de stem van het geweten manipuleren, accommoderen en domesticeren? Hoe leert 

iemand de verleiding weerstaan om zonder meer aan het algemene en rationele te gehoorzamen? Maar 

ook (anderzijds): hoe kunnen we gedaan krijgen dat een mens zich terecht op het eigen geweten 

beroept? Zeker: zelftucht, eerbied voor het recht en de naaste staan daarbij voorop. Maar er is ook een 

zekere discipline nodig om dat niet lichtvaardig te doen, om niet eigenzinnigheid en koppigheid te 

verwarren met de hogere norm; om niet de eigen wil te verwarren met de plicht om het gezag te doen 

gelden. De gezagsdrager moet leren eerbied te hebben voor elke persoon die aan zijn gezag is 

onderworpen. Daarvoor, voor de vorming van dit geweten, kunnen de literatuur en de kunsten 

bevorderlijk zijn, daar zij tot de verbeelding spreken en aldus een grote bijdrage kunnen leveren aan de 

ontwikkeling van het oordeelsvermogen. Dat alles is uiterst belangrijk en zelfs onmisbaar voor de 

ontwikkeling van die bijzondere besluitvaardigheid die het geweten eigen moet maken. Voor Scholten 

echter is daarmee het meest essentiële nog niet genoemd. Want bovenal moet men leren het recht te 

relativeren. Dat vermogen verwerft men eerst in het besef dat het recht en de wet hun grens vinden in 

de grootheid van een hogere orde: in een transcendente zedelijkheid en religiositeit. De schijnbare 

autonomie van het systeem van het recht, de eigengerechtigheid daarvan, moet worden doorbroken 

door het recht in wijder, aldoor wijkend perspectief te plaatsen. Alleen zó, langs deze weg mogen wij 

hopen aan het altijd dreigende gevaar van juridificatie (het onheil van het „juridisch absolutisme‟) het 

hoofd te kunnen bieden. 

3. RECHT EN RELIGIE IN BREDER FILOSOFISCH EN THEOLOGISCH PERSPECTIEF 

Tekenend voor Scholten is zijn afkeer van een zeker rationalisme dat zich ook in het recht geldend 

maakt. Daar moeten wij even bij stilstaan. Inderdaad: het recht rationaliseert het zedelijk oordeel. 

Deze rationalisering nu, draagt volgens Scholten het stempel van de (zogenaamde) „rationalistische 

geesteshouding‟, één van de verschillende typen van wereldbeschouwing die door Karl Jaspers, in 

Psychologie der Weltanschauungen (1919), onderscheiden en geanalyseerd is.
6
 Scholten signaleert dat 

veel van wat Jaspers daar opmerkt eveneens geldt voor het recht, de rechtsbeschouwing en de 

rechtswetenschap. Het recht is eigenlijk, en ik gebruik hier een woord van Jean Paul Sartre, „te kwader 

trouw‟.
7
  

Het rationalisme kan in het algemeen worden omschreven als een kinderlijk bijgelovige gehechtheid 

aan het denken. Het gaat uit van de veronderstelling dat men in het algemene en algemeen-geldige het 

absolute aanschouwt. Een werkelijk oorspronkelijk, in het licht van de oneindigheid existerende 

persoon heeft daar in déze wereld geen vast bezit van, omdat de oneindigheid niet in het begrip (in 

niets bepaalds) begrensd en gevangen kan worden (Scholtens eigen opvatting van het christendom 

komt hiermee overeen, zoals wij nog zullen zien). Van nature op de vlucht voor de vrijheid, zoekt een 

mens daarom steunpunten in het relatieve en hij sluit zich af voor het irrationele. Rationalisten blijven 

                                                           
6
 Karl Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen (Piper, München, 1985) „Der Halt im Begrenzten: Die 

Gehäuse‟; p. 304-326. Jaspers‟ psychologie staat uiteindelijk in dienst van een bestaansverheldering 

(Existenzerhellung). Scholtens inzet zou men op analoge wijze kunnen begrijpen als een poging het recht weer in 

de existentie te funderen. Jaspers is overigens sterk beïnvloed door Søren Kierkegaard, aan wie hij in dit werk 

een lang hoofdstuk wijdt. 
7
 Het recht is uitdrukking van de kwade trouw, de mauvaise foi. Overigens kon Scholten nog niet bekend 

geweest zijn met deze term van Sartre. En verder zou hij zich in diens humanistisch existentialisme niet herkend 

hebben. Zie Jean-Paul Sartre, L’être et le néant: Essai d’ontologie phénoménologique (Gallimard, Paris, 1943) 

I,2. 
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altijd bij het begrensde en begrensbare, datgene dat met het verstand is te omvatten en zij maken dat 

tot iets dat absoluut geldend is. Zij doen een beroep op het verstand, daarom zijn zij altijd rigide, 

doctrinair en altijd „im Recht‟ (Jaspers). Er is hier een drang tot eenheid, veiligheid, geslotenheid en 

rust. Die vindt men in het wetmatige, het algemene, het algemeen geldige, tijdloze en objectieve. Men 

sluit zich af voor de onrust (terwijl die toch slechts in de oneindigheid „halt‟ en rust kan vinden
8
) door 

zich in een rationeel geconstrueerd Geheel (een Systeem) geborgen te weten. Zo zouden ogenschijnlijk 

geheel verschillende religieuze, zedelijke en gerechtelijke wetten eigenlijk (rationeel bezien) niet met 

elkaar in tegenspraak zijn. Allen zouden uitdrukking zijn van de menselijke natuur, die au fond een 

eenheid vormt. Zo luidt althans een belangrijke variant van zo een „gelukkig‟ harmonische en 

rationalistische wereldbeschouwing. Deze door de ratio aangedragen steunpunten, die in hun 

abstractheid de existentie geestelijk dood maken (ze zijn letterlijk „geestdodend‟), noemt Jaspers 

„hulsels‟ (Gehäuse). Door middel van hulsels worden de keuze en de beslissing ten overstaan van de 

oneindigheid tot het juiste, synthetische inzicht op het Geheel van de werkelijkheid herleidt. Als 

zodanig wordt deze keuze aan het zicht onttrokken, en verijdeld. De beslissing wordt een 

schimmenspel tegen de achtergrond van wat reeds besloten is. Vergeefs jaagt in dit leven het besluit 

achter ons aan, want „wijselijk‟ weet men zich er steeds weer aan te onttrekken. Jaspers: „Der 

Rationalist verschiebt die Wahl, die lebendig nur ganz konkret und individuell und verantwortlich 

stattfindet, in das Allgemeine.‟
9
 Door hulsels beschut hoeft men niet meer in vrijheid „onder de sterren 

te leven‟. 

Het is aan deze treffende karakterisering van Jaspers dat Scholten zijn kanttekeningen bij de gangbare, 

ogenschijnlijk vanzelfsprekende rechtsopvatting knoopt. Deze onverwoestbare, natuurlijke neiging tot 

het rationele uit zich ook in het recht, meer bepaald in de legistische opvatting daarvan. (290) Het 

recht wordt steeds opnieuw louter uit zichzelf begrepen en verklaard, alsof het absoluut is. Het is de 

noodzaak te beslissen die door de rationele weldenkendheid verdrongen wordt, of die ze steeds tracht 

te verdringen; de nivellerende reflectie maakt de beslissing onherkenbaar en relatief. Toch blijft het 

recht deel van het zedelijk leven en participeert het ook aan het irrationele en subjectieve daarvan. In 

de beslissing handhaaft zich de zedelijke oorsprong van het recht in weerwil van wet en rechtssysteem. 

En ook de billijkheid is zo een reactie tegen de overwoekering door het angstige en voortvluchtige 

rationalisme.  

„Recht zijn de regels die de rechter toepast.‟ Dit antwoord is onvoldoende. Allereerst omdat er ook 

andere rechtsbronnen zijn. Het oordeel van de rechter is niet voorafgaand aan de uitspraak al recht; het 

oordeel wordt juist recht door de uitspraak. (245) We moeten bij de benadering van het recht niet 

uitgaan van de wet, om daar de rol van de rechter uit af te leiden, en om daar dan weer de moraal van 

te onderscheiden. We moeten (daarentegen) het zedelijk oordeel als het primaire feit stellen en dan de 

vraag opwerpen in hoeverre het rechtsoordeel daaraan deelneemt en daar tegenover staat. Vrij in de 

zin van „geheel ongebonden‟ is geen enkel recht. (244) Maar de rechter mag dan stap voor stap 

voorwaarts gaan, uiteindelijk, „na de lange kabbeling der beschouwingen‟, moet hij toch een sprong 

doen, die hem het eindoordeel brengt. Het is in de laatste plaats zijn persoonlijke afweging (de 

billijkheid of onbillijkheid van de te nemen beslissing) die hem daarbij leidt. (245)  

De beslissing van de rechter is ten diepste verwant aan het moreel en zedelijk oordeel omdat hij zijn 

uitspraak ethisch, tegenover zijn geweten, dient te verantwoorden. Dat oordeel zou subjectief en 

relatief worden als het oordelende subject niet door zijn geweten met God verbonden was. Zélfs de 

rechtsvinding is aangewezen op de, niet tot het rationele denken te reduceren, persoonlijke en morele 

integriteit van de rechter. De verdere kwaliteiten van zijn oordeelsvermogen zijn alleen voldoende te 

begrijpen en uit te leggen door ons te concentreren op de beslissing als zodanig. De beslissing op zich 

geldt niet eigenlijk en oorspronkelijk de sfeer van het recht en de rechtsvinding. Deze beslissing is 

secundair ten opzichte van de beslissing in de meer oorspronkelijke sfeer van moraliteit en liefde. 

Beiden zijn in de religie en in de liefde van God gefundeerd. Dit religieuze perspectief is noodzakelijk 

                                                           
8
 Vgl. Augustinus: „Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U.‟ Belijdenissen 1,1.  

9
 Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, p. 315.  
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om het volle gewicht en de volle reikwijdte van de beslissing – óók, maar niet alleen en niet primair 

die in rechtsvindelijke zin – te kunnen begrijpen en respecteren. De beslissing is een handeling, iets 

wat gedaan wordt. En de kwaliteit van dit doen, dit handelen wordt bevorderd door dit grondleggende 

religieuze perspectief. Wij moeten dorsten naar gerechtigheid
10

, óók, maar niet alleen in de sfeer van 

het recht.  

De rechtsfilosofische en rechtstheologische omweg is nodig om te leren begrijpen wat de betekenis is 

van de vrijheid in het kader waarvan het zedelijk oordeel (binnen en buiten het recht) tot haar recht 

kan komen. Een zedelijk oordeel is in beginsel niet terug te voeren tot de rede of tot de gegevenheid 

(het zijn) van feiten, wetten, rechtspraak, geschiedenis, traditie of gewoonte. Ook het natuurrecht biedt 

hier geen oplossing volgens Scholten. Dat is niet alleen omdat er niet één enkel ideaal natuurrecht 

bestaat, één stel regels dat wij door onze rede zouden kunnen kennen of benaderen, maar 

(daarentegen) slechts ontelbaar veel uiteenlopende, onderling tegenstrijdige opvattingen en varianten 

daarvan. (158-159; 391-392) Maar óók natuurrechtelijke regels en beginselen zouden de kloof tussen 

de vaststelling van wat is, en de beslissing van de rechter nooit sluitend kunnen maken. De beslissing 

valt ook niet uit te leggen in de aristotelische zin van de prudentie (Grieks; phronesis). De praktische 

wijsheid is nog te voorzichtig, nog te zeer en te naïef op de feiten aangewezen; prudentie is nog louter 

een keuze op grond van rationeel beraad. De rechter moet prudent zijn, zeker, maar die mag ook niet 

weglopen voor de verantwoordelijkheid daadwerkelijk te springen. De sprong is het getuigenis van de 

enkeling voor God.
11

 Dit getuigenis (dit subjectieve weten) kan niet met behulp van het heidens 

instrumentarium van de Griekse filosofie op begrip gebracht worden. De beslissing is het antwoord op 

een tegenstelling. Daar waar tegelijkertijd een meervoud aan onderling tegenstrijdige wetten, plichten 

of principes aanspraak maken van toepassing te zijn, en in recht en moraal is dat eerder regel dan 

uitzondering, daar wordt een beroep gedaan op het geweten. Wanneer dan tenslotte een beslissing valt, 

en een oordeel geveld wordt, is de keuzevrijheid voorbij. De dialectische zoektocht naar een 

harmonisch-gedachte eenheid, het droombeeld van een (hegeliaanse) synthese tussen alle 

tegenstrijdige mogelijkheden die zich ons opdringen, is nu tot een einde gekomen. In plaats daarvan is 

een oordeel gevallen, en een keuze gemaakt. Het is inderdaad óf het één, óf het ander; een midden is 

uitgesloten, een derde is niet gegeven (Lat.: tertium non datur). Het vrijblijvend schemeren in het 

diffuse licht waarvan alles nog kan en openstaat, dit schemeren is voorbij zodra de loutere 

keuzemogelijkheid in het nuchtere licht van het Ogenblik door de beslissing wordt ingehaald.  

Alleen in het licht van de eeuwigheid, in religieus perspectief dus, kunnen wij begrijpen wat het 

zedelijk oordeel inhoudt en wat daarbij op het spel staat. Het zedelijk oordeel is innerlijk gebonden, 

maar uiterlijk vrij en soeverein; het is ofwel vrij, ofwel is het niet (niet zonder meer) zedelijk te 

noemen. De beslissing valt niet te denken als de vrije keuze tussen een goed en een kwaad die 

voorafgaand aan de vrijheid bestaan. (285) Het onderscheid tussen goed en kwaad heeft geen bestaan 

buiten de vrijheid, en dat kan pas met de vrijheid en door de vrijheid ontstaan. 

Dit perspectief is bepalend voor de waardering van het oordeel in het kader van de rechtsvinding. Een 

objectief „oordeel‟ in de zin van een logische conclusie op grond van feit en regel alleen is niet vrij. 

Men kan het zelfs bezwaarlijk een écht oordeel noemen. Maar ook daar waar de rechter werkelijk een 

beslissing neemt gaat het altijd nog om een vrijheid die noodzakelijkerwijs beperkt wordt door de wet 

en alle overige rechtsbronnen die Scholten onderscheidt. De vrijheid van de rechter is altijd relatief en 

uiterlijk gebonden, want het oordeel dient te worden gemotiveerd in algemene termen, 

beargumenteerd door middel van de rede en onder verwijzing naar het recht en de wet. Deze beperking 

is cruciaal, want eerst vanuit dit bredere perspectief wordt duidelijk dat het oordeel van de rechter tot 

op zekere hoogte nog onvrij en (in dat opzicht) ook onrechtvaardig is. Scholten is daar steeds heel 

                                                           
10

 „Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, die zullen verzadigd worden.‟ (Matt. 5; 6) „Laat wie dorst 

heeft bij mij komen en drinken! „Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.‟ 

(Joh. 7; 37-38) 

11
 De metafoor van „de sprong van het geloof‟ komt van Søren Kierkegaard, Vrees en beven (Damon, Budel, 

2006). 
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duidelijk in. Uit het oogpunt van de rechtszekerheid en de gelijkheid is de gebondenheid niet alleen 

noodzakelijk maar ook goed en gewenst. Uit het oogpunt van de gerechtigheid echter is dat niet zonder 

meer het geval; de gebondenheid is uiteindelijk „van de wereld‟ en uit den boze.
12

 

4. SCHOLTEN EN HET PERSONALISME 

Niets hier op aarde, geen wereldse staat en geen rechtssysteem, is zonder meer goed en rechtvaardig 

behalve een goede wil en een goed geweten. In deze reformatorische traditie staat Scholten. De 

hoogste waarheid en werkelijkheid komen tot uitdrukking in de persoon, want alleen een persoon heeft 

een vrije wil en existeert. Bij Maarten Luther is de nadruk op de persoonlijke existentie 

alomtegenwoordig, en via Søren Kierkegaard is dit besef in de evangelische theologie van Karl Barth 

en anderen doorgedrongen.
13

 Dit „christelijk personalisme‟, dat in Nederland vooral door Philip 

Kohnstamm (1875-1951; fysicus, filosoof, theoloog en pedagoog) is uitgewerkt en bekendgemaakt, is 

ook sterk bepalend geweest voor de rechtsfilosofie van Scholten, die persoonlijk bevriend was met 

Kohnstamm, en met wie hij intensief samenwerkte en correspondeerde.
14

  

Het personalisme heeft niets van doen met de genie- en persoonlijkheidscultus van de romantiek. Het 

is, als variant van het christelijk existentialisme, een reactie op de inhumane en depersonaliserende 

tendensen van het rationalisme dat met de Verlichting grote invloed kreeg. Het persoon-zijn is hier de 

hoogste categorie, omdat God ons in Christus als Persoon tegemoet treedt. Als persoon „existeren‟ 

betekent dat men zich niet in objectieve zin, maar (daarentegen) op persoonlijke wijze - in 

naastenliefde - tot ander verhoudt. Deze relatie tot de naaste kan men (de enkeling) op eigenlijke wijze 

slechts vanuit de verhouding tot God bereiken, omdat men, „los van God‟, uit eigen beweging en van 

nature, niet tot de liefde in staat is. De liefde is „in geen mensenhart opgekomen‟. (1 Cor. 2; 9) Een 

mens is daarom geroepen vóór God (coram Deo) „zichzelf te worden‟, om aldus de 

verantwoordelijkheden waartoe hij hier en nu geroepen is (zijn verantwoordelijkheid voor de ander) op 

zich te nemen. Persoon worden betekent dat het subject zich terugwint  en „verzamelt‟ uit de 

oneigenlijkheid; uit de verstrooiing en de anonimiteit waarin het leven daarbuiten verloren loopt. 

Doorgaans leeft de persoon inderdaad buiten zichzelf, vervreemd en vereenzaamd in het collectief. 

                                                           
12

 Duidelijk blijkt dit uit de beroemde rechtszaak van Pilatus tegen Christus, die Scholten, in navolging van Karl 

Barth, van centrale betekenis acht voor het vraagstuk van de verhouding van Evangelie en recht. „Een ieder die 

uit de waarheid is, hoort mijn stem”, voert Christus aan. (Joh. 18; 38) Maar het is de scepsis van Pilatus („Wat is 

waarheid?‟) die hem ertoe brengt aan deze waarheid, de waarheid in diepere zin, voorbij te gaan. (390-391) 

Kierkegaard formuleert het aldus: „Had Pilatus niet objectief de vraag gesteld wat de waarheid was, dan had hij 

Christus nooit laten kruisigen. Had hij het subjectief gevraagd, dan had de geestdrift van de innerlijkheid in 

hetgeen hij in de voor hem staande beslissing in waarheid moest doen, hem verhinderd onrecht te doen. […] 

Maar als een mens zoiets oneindig groots als de objectieve waarheid voor ogen staat, dan kan hij best een streep 

halen door zijn beetje subjectiviteit en door hetgeen hij als subject moet doen: dan wordt de approximatie van de 

objectieve waarheid zinnebeeldig uitgedrukt doordat hij zijn handen wast.‟ Søren Kierkegaard, „Afsluitend 

onwetenschappelijk naschrift tot de Wijsgerige kruimels‟, in Denken en Zijn, (Boom, Meppel, Amsterdam, 

1982) p. 81, alsook: Oefening in Christendom, SKS 12, 200-203. Zie tevens mijn bespreking van deze passage 

in: „Soevereiniteit, ironie en het goddelijk gebod. Kierkegaard over de filosofische afschaffing van het „Je 

moet!‟‟ in Gelijn Molier en Timo Slootweg (red.), Soevereiniteit en recht. Rechtsfilosofische beschouwingen 

(Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2009) p. 257-304. 
13

 Zie bijvoorbeeld de inleiding van J. Pelikan, From Luther to Kierkegaard. A Study in the History of Theology 

(Concordia Publishing House, Saint Louis, Missouri, 1950).  
14

 Zie voor Kohnstamms personalisme: Persoonlijkheid en Idee (1922); Persoonlijkheid in wording. Schets ener 

christelijke opvoedkunde (1929); Existentialisme, personalisme en paedagogiek (1949); Persoon en 

samenleving; opstellen over opvoeding en democratie (1981) (postuum verschenen). Zie voor de correspondentie 

van Scholten met Kohnstamm het archief Paul Scholten in het Nationaal Archief te Den Haag. Voor het 

personalisme bij Karl Barth wordt verwezen naar Kirchliche Dogmatik I/1, 143, 370. Ook de meer recente 

„filosofie van het menselijk gelaat‟ - de filosofie van Emmanuel Levinas - kan als voortzetting van het 

personalisme worden gezien. Ook bij hem maakt de autonome ethiek, die de ander (onwillekeurig) steeds tot het 

zelf reduceert, plaats voor een heteronome benadering die ander als ander ontmoet. Twee belangrijke werken van 

Levinas die blijkgeven van dit radicaal doorgevoerde personalisme : Totalité et Infini. Essai sûr l’exteriorité 

(Phaenomenologica 8) (Nijhof, Den Haag, 1961), en Humanism de l’autre homme (Fata Morgana, Paris, 1972). 
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Verloren in de collectieve orde buiten de persoonlijke verhouding tot God en de naaste. Het is op dit 

punt dat de personalistische geloofsleer in verband staat met de liberale politiek-maatschappelijke 

opvattingen die Scholten met Kohnstamm deelde. (217-220) Want de personaliteit ligt niet alleen ten 

grondslag aan de ethische verhouding ten opzichte van de ander, maar als zodanig vormt het ook het 

fundament van het humane publieke leven.  

Bezien vanuit het christelijk personalisme is de democratie gefundeerd op de van God stammende 

gelijkwaardigheid van elke menselijke ziel, van elk menselijk geweten. De wetten van een staat mogen 

daarom niet aan de aristocraten worden overgelaten. Bij alle verschil in aanleg en begaafdheid is de 

democratische staatsinrichting gefundeerd in deze principiële gelijkwaardigheid. Weliswaar zijn alle 

burgers ook verschillend, en zijn ze – als persoon – geen exemplaar van een soort. Deze feitelijke 

ongelijkheid echter is op zich nog niet voldoende grondleggend voor het democratische systeem. Er is 

geen reden om voor deze verschillen, die grotendeels voortkomen uit toeval en geweld als voorwerpen 

van verering te knielen, aldus Scholten. (220) Bepalend is het wezen van de mens; datgene waarin hij 

met zijn medemens overeenstemt. Juist dit wezen is bepalend voor de staat en het staatsbestuur. Het 

wezen van de mens is niet zijn intellectueel vermogen op grond waarvan hij beter beveiligd zou zijn 

tegen allerlei zondige aanvechtingen: eigengerechtigheid, hoogmoed en eigenwijsheid. Als dat juist 

zou zijn, zoals bijvoorbeeld Plato en Aristoteles beweren, zou dat inderdaad tegen de democratie 

pleiten omdat de verstandelijke ontwikkeling van mens tot mens verschilt, en daarmee ook zijn 

zedelijke integriteit, zijn deugdzaamheid en waardigheid. Maar wat wij aan onszelf en de naaste 

verplicht zijn is niet van zuiver intellectuele aard (de ware deugdzaamheid is niet intelligibel). En dat 

de mens het slechte doet ligt niet aan een gebrek aan inzicht (zondigheid is geen onwetendheid). De 

verschillen in intellectueel vermogen zijn dan ook niet essentieel voor het christendom. Plato‟s 

bestrijding van de democratie voert tot de tirannie van de deskundige. Dat wat politiek wenselijk is, 

een goede staat en goed opgevoede deugdzame en gewetensvolle burgers, is niet op directe wijze, als 

algemeen geldende doctrine, met louter rationele middelen te leren en af te dwingen. Een goede 

gemeenschap is in de hartstocht van de liefde gefundeerd. Dat is niet de „armoedige‟ erotische liefde 

voor het schone en goede (de meest algemene en hoogste idee) die wij bij Plato vinden, maar de 

persoonlijke, gevende liefde voor de naaste die slechts op onrechtstreekse wijze (door de „indirecte 

mededeling‟) kan worden overgedragen en bevorderd. 

Tegenover de triomf van de objectieve rede (de idee van de mens als rationeel dier) stellen Scholten en 

Kohnstamm allereerst de principiële onwaardigheid van de mens als zijn wezen. „Ganselijk 

onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad‟ (Heidelbergse Catechismus) is de mens nooit zó 

verheven dat hij in staat zou zijn om over zijn medemens te heersen. De één mag daarom geen 

essentiële macht hebben over de ander. Daartoe is niemand geschikt, en aan zo een menselijke 

autoriteit mag ook niemand zich zomaar (restloos) uitleveren. Toch is daarmee niet alles reeds gezegd. 

Want een mens is geroepen zich als zondaar tot God te verhouden en gerechtvaardigd te worden in het 

geloof. Ondanks de zondeval sluimert in hem nog iets van het onvergankelijke. Dat is niet in abstracto 

te bewijzen maar slechts in concreto te ervaren, te geloven en in waarheid te belijden. Als het 

christendom iets heeft bijgedragen aan de staatkunde is het wel dit bijzondere individualisme. Het 

individu in de zin van de persoon is primair, niet het loutere individu, niet de gemeenschap, de 

generatie of het „substantiële‟ (zoals in Hegels rechtsfilosofie). Alleen de persoon, de enkeling heeft 

eeuwigheidswaarde. Niet het „politieke dier‟ van Plato en Aristoteles. Niet het individu is er ter wille 

van de gemeenschap, maar de gemeenschap oefent haar rechten uit ter wille van het individu.
15

 Ook de 

kerk of enig andere heilige instantie kan niet voor het individu inspringen. De godverhouding laat zich 

niet anders dan door de Openbaring, door de Persoon van Christus bemiddelen.
16

 Die verhouding 

                                                           
15

 Vgl. Plato, Wetten, 903d: „Het geheel is niet ontstaan terwille van u, maar het is precies andersom: gij zijt er 

terwille van het geheel.‟ 

16
 Weliswaar is God in de schepping, maar niet direct. Pas wanneer het individu in zichzelf keert is hij in staat 

om zich doorheen de schepping tot God te verhouden. De directe, esthetische verhouding tot God (een op louter 

dialectische wijze te overwinnen antithese) is heidendom. Pas wanneer de breuk een feit is, en de overbrugging 



Timo Slootweg: ‘Over de grondslag van de beslissing’, Recht, beslissing en geweten, Deventer: Kluwer 2010   

10 

 

ontwikkelt men slechts in vrijheid - door het Evangelie -, en niet door het gezag van de wet. In het 

privilege als persoon voor God te mogen treden (ook al is het dan als zondaar) ligt juist de 

gelijkwaardigheid van de mens geborgen, en dit privilege is ook bepalend voor zijn verhouding tot de 

ander, en tot de staat.
17

  

In Hegels pseudochristelijke filosofie is de idee van de staat de werkelijke God.
18

 De goddelijke geest, 

wordt in een historisch-dialectische ontwikkeling vaardig over mens en wereld; de geest is hier een 

„wereldgeest‟ (135). Deze geest krijgt uiteindelijk objectieve vorm in de rationele constitutie van de 

moderne natiestaat. „Vrijheid‟ betekent daarom: gehoorzaamheid aan God zoals die in de wet 

tegenwoordig is, en het ware geweten zet ons daartoe aan.
19

 Het zal duidelijk zijn dat Scholten bij zijn 

beslissing voor de christelijke God niet deze God van Hegel kan bedoelen.
20

 De God van Hegel (die 

van de christelijk-platoonse traditie) is „de God van de filosofen‟ (Blaise Pascal), niet de God van de 

christelijke Openbaring (niet die van Abraham, Isaac en Jacob). Deze filosofische God of afgod is 

dood (Nietzsche); lang leve de God van het christendom! In tegenstelling tot Hegel zien wij bij 

Scholten hoe het christelijk perspectief duidelijke grenzen stelt aan de verbinding tussen politiek en 

ethiek, en tussen recht en moraal. Een deïficatie van het „dieseitige‟ is gevaarlijk: „Wie „diesseitig‟ en 

„jenseitig‟ niet scheidt, zoekt onvermijdelijk het jenseitige aan deze zijde en kent eeuwigheidswaarde 

toe aan wat tot de sfeer van het tijdelijke behoort.‟ (193) De verbijsterende ervaring van de oorlog, het 

voorbeeld van de totale staat (die in het idealisme van Fichte en Hegel werd voorbereid), de opkomst 

van de charismatische leidersfiguur en het fascisme, en de daarmee gepaard gaande aantasting van 

rechtsstaat in Duitsland en Rusland; al deze tijdsverschijnselen brengen Scholten c.s. ertoe zich – als 

christen – op deze verhouding te bezinnen.
21

 Enerzijds is een normloze politiek niet christelijk te 

noemen. Een „politiek op zichzelf‟ kan zelfs gevaarlijk zijn zoals uit het fascisme van de vorige eeuw 

gebleken is. Maar uit waardering voor de gewetensvrijheid van de persoon mag de staat geen 

essentiële macht hebben over de ander. Het singuliere mag niet worden geofferd op het altaar van het 

universele. De staat is soeverein in eigen kring. Dat wil zeggen: voor zover die kring reikt. Het 

gewetensbelang mag niet ondergeschikt gemaakt worden aan het belang van de staat. De politiek moet 

terughoudend zijn bij de verwerkelijking van ethische doeleinden en in zijn pretenties uit zichzelf de 

vrijheid te kunnen verwerkelijken. Het individu heeft krachtens zijn privilege zich tot God te kunnen 

                                                                                                                                                                                     
daarvan een echte „crisis‟ (Gr. krinein; uiteengaan, of scheiden) vormt, pas dan kan een ware godverhouding 

ontstaan.  
17

 Ook Abraham Kuyper (1837-1920) heeft grote invloed uitgeoefend op Paul Scholten cum suis. Het inwendig 

verband tussen het christendom, de soevereiniteit van het geweten (als sensus divinitatis) en de democratie vindt 

men op schitterende wijze samengevat in Kuypers beroemde Stone-lezingen (1898), Het Calvinisme, ingeleid 

door George Harinck (Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2002). Volgens Kuyper verheft het christendom ons van 

een gehoorzaamheid uit vrees voor de wet, tot een gehoorzaamheid omwille van het geweten: „Het leert ons van 

de bestaande wet opzien tot de bron van het eeuwige recht in God en stort ons de onoverwinnelijke moed in, om 

rusteloos tegen het onrecht, ook van de wet [curs. TS], in naam van dat hoogste recht te protesteren.‟ (p. 102) 
18

 Vgl. Hegel, Grundlinien in der Philosophie des Rechts, §258. 
19

 Volgens Hegel motiveert het ware geweten het individu ertoe zijn handelen in overeenstemming te brengen 

met de rationele, objectieve en universele wetten en plichten van de staat. Het morele en religieuze geweten 

daarentegen is volgens Hegel nog louter subjectief. En als zodanig is het een vorm van kwaad; een ongeloof aan 

de goddelijkheid van de bestaande orde: „Das wahrhafte Gewissen ist die Gesinnung, das, was an und für sich 

gut ist, zu wollen; es hat daher feste Grundsätze, und zwar sind ihm diese die für sich objektiven Bestimmungen 

und Pflichten. […] Aber das objektive System dieser Grundsätze und Pflichten und die Vereinigung des 

subjektiven Wissens mit demselben ist erst auf dem Standpunkte der Sittlichkeit vorhanden. Hier auf dem 

formellen Standpunkte der Moralität ist das Gewissen ohne diesen objektiven Inhalt, so für sich die unendliche 

formelle Gewißheit seiner selbst, die eben darum zugleich als die Gewißheit dieses Subjekts ist.„ Idem, §137. 
20

 Voor Scholten is de God van Hegel, „de God van de filosofen‟; de geest is (en hij gebruikt hier een 

onderscheid dat van Barth komt) de God der „religie‟, niet die van het geloof. (VGPS 470) 
21

 In Duitsland hebben gelijkgestemde lutherse theologen als Karl Barth en Dietrich Bonhoeffer soortgelijk 

verzet geboden tegen het groeiende nationaal-socialisme dat trouwens ook binnen de Deutsch Evangelische 

Kirche grote aanhang vond. In de biografie van Scholten (opgenomen in Dorsten naar gerechtigheid) vindt de 

lezer een kort overzicht van zijn daadkrachtige, tegen het fascisme gerichte, politieke engagement. Scholtens 

christelijke legitimatie van de macht die tegen het recht gericht wordt, vindt de lezer in Gedachten over macht en 

recht, 228-232. 
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verhouden onvervreemdbare rechten en plichten tegenover de staat. De rechten en plichten van de 

persoon moet de staat respecteren. (177) „[I]n ieders oordeel over wat hij meent dat behoort te 

geschieden, wat richtsnoer behoort te zijn in staatsleven en rechtsvorming heeft evenveel aanspraak 

gehoord te worden.‟ (220) Aan het gezag van de staat of zijn dus grenzen gesteld, en de democratie 

mag niet uitmonden in een dictatuur van de meerderheid. (385; VGPS II 7) De rechtstaat vormt voor 

de gewetensvrijheid, de vrijheid van denken en meningsuiting een belangrijke garantie. Men mag de 

verschillen in de samenleving niet met geweld trachten te overbruggen opdat juist in het persoonlijke 

en existentiële bereik de gerechtigheid (die de eindigheid altijd te buiten gaat) een plaats kan vinden. 

Weliswaar moet ook in het staatsleven de gerechtigheid op de voorgrond staan; de staat is geen 

uitzonderingsgebied waar alle middelen gerechtvaardigd zijn en de macht zich zonder enige moraal 

kan uitleven. Maar hoezeer ook het christendom gehecht is aan de gerechtigheid van de staat, men kan 

die niet gelijkstellen aan de goddelijke gerechtigheid, aan de absolute eis (het goddelijk gebod van de 

liefde) waaraan individu en staat worden getoetst. Het politieke kan en mag het ethische nooit geheel 

absorberen, en het religieuze moet ervoor waken ten opzichte van de staat altijd reserve en afstand te 

bewaren. In de polis levend moeten christenen steeds voor ogen houden dat de mens de maat is van 

alle dingen.
22

 Men mag zich dus niet tot slaaf maken van de staat, want er is een bovenmenselijk gezag 

dat je bindt. Luther heeft de soevereiniteit van het Christendom aldus verwoord: „Der Christ ist ein 

ganz freier Herr über alles und keinem untertan. Der Christ ist ein ganz und gar dienender Knecht aller 

und allen untertan.„
23

 

Volk, natie en vaderland zijn grootheden die in déze wereld natuurlijkerwijze bestaan. Deze 

natuurlijke en historische levensvormen zijn altijd betrekkelijk in vergelijking met de bovennatuurlijke 

en supra-historische godverhouding, die zich op de Openbaring beroept. Het „er staat geschreven‟ en 

het „er is geschied‟ staan op wezenlijk verschillende hoogte. (VGPS II, 107) Het christendom is óók de 

grondslag van alle staats- en rechtsvorming. Maar wanneer wij de staat bezien vanuit het perspectief 

van de liefde, dan is die inderdaad remota justitia, naar een woord van Augustinus: Remota justitia 

quid sunt regna nisi magna latrocinia. Naar het geloof beoordeeld is de staat niet anders dan een 

roversbende, aldus Augustinus, aan wie Scholten hier en elders refereert. De staat een roversbende; dat 

geldt voor hem niet áls, maar omdat er in die staat geen gerechtigheid is. Voor reformatorisch theoloog 

dr. Oepke Noordmans (1871-1956), aanhanger van Karl Barth en Augustinuskenner, en bovendien een 

goede vriend van Scholten, betekent dit woord in zekere zin „een doodvonnis voor de staat‟. En 

Scholten zélf sluit zich hierbij aan in zijn Beginselen van samenleving: 

Om nog eens aan een woord van Augustinus te herinneren: ‘remota justitia’, zonder 

gerechtigheid, is de civitas niets dan een roversbende. Augustinus zegt dit niet als een uitspraak 

bij wijze van onderstelling, wat de samenleving zou kunnen zijn als de gerechtigheid ontbrak; de 

gerechtigheid, die immers volmaaktheid is bij hem, ontbreekt in werkelijkheid steeds. We leven in 

een samenleving die met een roversbende vergeleken kan worden. Er is geen justitia, niet meer 

dan een honger ernaar. Die honger rechtvaardigt recht en staat – doch maakt tegelijk hun 

hopeloos te kort schieten bewust. (352-353)
24

 

De staat strijd tegen de consequenties van het kwaad. Aldus is die in overeenstemming met het 

christendom en kan die als „deel‟ van de mystieke kerk aanvaard worden. Tegelijk echter reflecteert de 

staat de zonde in alles wat die doet. In het teken van de algemene wet abstraheert de staat van de 

                                                           
22

 Vgl. Karl Barth, „Christengemeinde und Bürgergemeinde‟ in Theologischen Studien 20 (EVZ-Verlag, Zürich, 

1970). 

23
 Maarten Luther, „Abhandlung über die Christliche Freiheit‟ in Lateinisch-Deutsche Studienausgabe, Hrsg. 

Johannes Schilling, Bd.2 (Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2006) p. 121 / WA 7, 49. 

24
 Augustinus, De Civitate Dei, boek 4, 4. De uitleg van deze passage is niet onomstreden. Hier gaat het primair 

om de betekenis die Scholten daaraan hecht (in overeenstemming met de uitleg van Noordmans). Ter verdere 

ondersteuning van zijn interpretatie vermeldt hij nog dat Augustinus de staat veelvuldig met Kaïn vergelijkt. 

Voor deze Kaïn gold overigens dat God niet toeliet dat men hem zou doodslaan (Gen. 4; 14-15). Dat nu is iets 

wat voor Augustinus, Noordmans en Scholten ook voor de staat moet gelden. 



Timo Slootweg: ‘Over de grondslag van de beslissing’, Recht, beslissing en geweten, Deventer: Kluwer 2010   

12 

 

concrete persoon. De wet kent geen genade. Door in de staat te leven stapt de mens uit de ware 

gemeenschap - de gemeenschap der naasten - in een gemeenschapsvorm die hem (als de persoon die 

hij is) behandelen moet als één uit velen, en met die velen is hij dan onderworpen aan regels waarin de 

gerechtigheid altijd een bepaalde en algemene inhoud krijgt. Maar ‟persoon‟ in rechten is niet de 

persoonlijkheid in diepere zin. 

5. SCHOLTENS HEILZAME AMBIVALENTIE TEN OPZICHTE VAN HET RECHT 

Niet het gezonde verstand en het algemeen redelijk inzicht maar irrationele en persoonlijke elementen 

als de intuïtie, de wil en de beslissing bepalen onze houding tegenover vraagstukken die niet van 

louter technische, maar van zedelijke aard zijn. Dit christelijk personalisme ligt, zoals gezegd, ook ten 

grondslag aan Scholtens rechtsfilosofie. (vgl. 286-287) De persoonlijke verhouding tot de ander is het 

fundament voor de verantwoordelijkheid, óók in juridische en politieke zin. Iedere poging langs 

verstandelijke weg goed en kwaad te scheiden faalt en moet falen; alleen het geweten geeft de 

beslissing. Het is de zonde van de traagheid, een fundamentele indifferentie met betrekking tot de 

kloof en de sprong, die de mens ervan weerhoudt de vrijheid op zich te nemen, en actief dienstbaar te 

zijn voor het goede in de zin van het besluit. Het geweten laat zich niet definiëren, maar slechts 

ervaren. Heel sterk ervaren wij de werking van het geweten als wij voor een conflict van plichten 

staan, als de plicht niet met de lust, maar met andere plichten botst. “Nergens sterker dan in de 

gewetensbeslissing, spreekt de persoonlijkheid van den mens, nooit voelt hij zich nader bij zich zelf en 

toch beseft hij, dat de keuze, die hij deed hem door hoger macht is opgelegd, dat hij niet alleen anders 

mag, maar ook niet anders kan.” Op zichzelf teruggeworpen, en onder eigen toezicht leeft en oordeelt 

het subject strenger en ingetogener dan wie ook. Het geweten spreekt altijd concreet, het is geheel 

irrationeel. Poogt men het te generaliseren, dan snijdt men het eigenlijke leven eruit. “Men kan de 

diepste wijsheid die ons voor het zedelijk leven gegeven is, Jezus‟ leering, niet erger geweld aandoen, 

dan door er een moralisering van te maken, ze om te vormen tot een reeks voorschriften. Wie dat 

poogt, maakt het Evangelie tot wet.” (287)
25

  

Hier zien wij duidelijk hoe het personalisme van Scholten zijn ambivalentie ten opzichte van het recht 

verklaart, want in het primaat van de persoon ligt ook een oordeel over de wet besloten. Geldt voor het 

recht al dat het de mogelijkheid moet erkennen dat een algemene regel niet altijd en onder alle 

omstandigheden onbeperkt zou moeten gelden, dit geldt a fortiori voor de ethiek, die veel meer nog 

dan het recht aan de concrete situatie gebonden is, en aan de regel geen houvast (geen „hulsel‟) kan 

ontlenen. Het besef van de onvolkomenheid van het recht, het bewustzijn persoonlijk verantwoordelijk 

te zijn in de zin van het zedelijke oordeel en de erkenning van de principiële zondigheid van de eigen 

beslissing (de onvrijheid daarvan) zijn voor Scholten opbouwend en stichtend voor het ethos van de 

goede rechter. De grondstemming van de wijze rechter is die van de angst. Niet de angst die wegvlucht 

in het rationele en wetmatige, maar de angst en het beven dat in deze rationaliteit juist de verzoeking 

van het relatieve herkent. Los van dit ethos, dit stemmige zondebesef maken wij van het recht een 

idool en dan wordt het juridisch beroep tot afgodendienst. Het zedelijk contrapunt van de moraal en de 

liefde is onmisbaar, terwijl ze geheel onverschillig staan tegenover de mogelijkheid van hun 

verwerkelijking en de vereisten die deze verwerkelijking met zich meebrengt. (309-310) Het recht is 

                                                           
25

 De liefde tot God en de naaste is niet de liefde tot een zedelijk ideaal. Een dergelijk idealisme vinden we niet 

alleen bij Plato. We zien het ook bij Kant, die God reduceert tot de praktische verhoudingen van het autonome 

subject. Maar God is geen idee. En buiten het geloof om, middels een dergelijk zakelijk idealisme, kunnen wij 

aan de openbaring geen recht doen. Een God die geen levende persoon is, is een afgod. Weliswaar geeft God het 

ideaal (hij stelt de wet), maar daarin put hij zich niet uit. En wie hem dus alleen op onpersoonlijke wijze, buiten 

de levende en werkelijke ontmoeting om, als louter ideaal liefheeft twijfelt eigenlijk aan zijn soevereiniteit, die 

op ieder ogenblik in tegenspraak is met de zedelijke beginselen die hij óók heeft uitgevaardigd. Vgl. Karl Barth, 

Kirchliche Dogmatik III/4,  11 e.v.. Het gebod van God is: „[I]mmer Einzelgebot für das Handeln dieses 

Menschen in diesem Augenblick in dieser Situation, Vorschrift für diesen, für seinen Fall.” En verder: “[D]as 

Gebot Gottes begegnet uns nicht in Gestalt von Regeln, Prinzipien, Grundsätzen, allgemeinen moralischen 

Wahrheiten, sondern in Form von lauter geschichtlich eigenartigen und einmaligen konkreten Befehlen, 

Verboten und Weisungen.‟ 



Timo Slootweg: ‘Over de grondslag van de beslissing’, Recht, beslissing en geweten, Deventer: Kluwer 2010   

13 

 

gebonden aan de wereld, en aan de noodzakelijkheid zich door middel van allerlei rationele bepalingen 

en extrinsieke, gezaghebbende factoren (de regel, de procedure, de gelijkheid) gestalte te geven en te 

legitimeren. De gerechtigheid (dat is altijd de gerechtigheid in concreto; ius in causa positum; in het 

individuele geval) kan zo echter niet en nooit volkomen verwerkelijkt worden, en die is gedoemd een 

oneindig streven te blijven.  

Niet de wet maar de theologie biedt ons het eigenlijk grondleggende perspectief op het recht. Het recht 

kan gedefinieerd worden als een wettelijke orde in dienst van de rechtvaardigheid; een orde waaraan 

individuen en groepen zich moeten conformeren en die een juridische autoriteit, het wettelijk gezag, 

met dwang dient te handhaven. De theologie van het recht betreft de relatie van God (zoals wij hem 

kennen door de Openbaring) tot deze orde van rechtvaardigheid en recht. Tevens behandelt de 

rechtstheologie de relatie van het geloof ten opzichte van deze ordening. Laatstgenoemde verhouding 

omvat de meer specifieke verhouding van het geloof in het kader van het juridisch beroep; hoe dat 

krachtens het geloof dient te worden opgevat en uitgevoerd. De religieuze dimensie van de 

rechtsvinding valt slechts te begrijpen vanuit de meeromvattende verhouding van het geloof ten 

opzichte van God, en fundamenteler nog, de verhouding van God ten opzichte van de wereld en het 

wereldlijke recht. Grondleggend ook, is de verhouding van God tot de mens. Deze verhouding heeft 

óók een wettelijk karakter, daar die zich manifesteert in de gestalte van het goddelijk gebod, de 

onvoorwaardelijke eis van de naastenliefde. De Goede Wet, de wet van het geloof in God boven alles, 

en de Koninklijke Wet van de liefde zijn primair, en zij suspenderen in potentie alle andere wetten en 

regels waarvan in de Bijbel sprake is. Over de wet is een oordeel uitgesproken. De wet, de rationaliteit 

van de wet, haar algemene karakter, dit alles maakt de wet tot een noodzakelijk kwaad. Het universele 

en algemene is de aanvechting; de verzoeking om over de enkeling en het singuliere heen te zien. Het 

algemeen goede is het kwade. De gerechtigheid is absoluut, maar altijd in concreto, nooit in abstracto; 

altijd persoonlijk, nooit onpersoonlijk. Gehoorzaamheid aan de onvoorwaardelijke vordering van God 

betekent bereid te zijn tot de ongebonden persoonlijke beslissing. Uit geloof en genade te leven; niet 

gebonden aan het recht, zelfs niet gebonden aan de morele wet die evenzeer de liefde aan een formule 

bindt. Men kan de verantwoordelijkheid in het oordelen en handelen niet van zich afwentelen door dat 

wat wij te doen hebben als een conclusie tot de een of andere logische redenering uit een wettelijke 

bepaling terug te schroeven. Dat kan niet en het mag niet, ook al moet het toch in de sfeer van het 

recht. Het is niet slechts dat de beslissing niet logisch uit de wet volgt en een irrationele sprong 

betekent. Nee, de wet „doodt‟, en ná Christus is het immoreel nog langer zomaar volgens de wet te 

leven, en zich niet in geweten tot God te wenden.  

De wet en het recht bereiken hooguit dat de meest openlijke vormen van geweld en 

onrechtvaardigheid worden buitengesloten. Maar door de wet en het recht alleen zal geen mens ooit 

zalig worden. Door de idolatrie van de wet (en ook binnen het recht herkent Scholten die) weet de 

mens niet meer waartoe hij toch is opgeroepen en aangelegd. En bangelijk vlucht hij voor zichzelf en 

voor de vrijheid en soevereiniteit die hem krachtens de eis van de liefde is opgedragen. Een mens is 

van nature (in zijn gevallen status) bijgelovig. Van nature denkt een mens dat hij door de wet 

gerechtvaardigd kan worden. Het wereldlijk recht bevestigt hem daarin. Het rationele legisme is een 

reflex van de angst voor de vrijheid waarin juist de gerechtigheid gelegen is. Voor Scholten is het niet 

slechts de (toevallige) leemte in de wet die verklaart waarom die geïnterpreteerd moet worden en om 

een beslissing vraagt (deze methodologische pointe graaft niet diep genoeg). Ten diepste is het de 

intrinsieke ontoereikendheid van de wet ten opzichte van de gerechtigheid. Dat blijkt ook uit Scholtens 

verhouding tot de leer van het natuurrecht. Voor Scholten is die té rationalistisch, en té optimistisch. 

Onrechtvaardige wetten die (door machtsmisbruik bijvoorbeeld) tegengesteld zijn aan het 

gemeenschappelijk goede worden ook wel gezien als „een perversie van de wet‟ (Thomas van 

Aquino
26

). Met dit inzicht is de onrechtvaardigheid van de wet echter nog niet toereikend en 

principieel genoeg begrepen. Voor het natuurrecht is de eeuwige wet in wezen in overeenstemming 

met de natuurwet, en er is geen wezenlijk beletsel waarom niet ook de menselijke wet met beide in 

                                                           
26

 „Dergelijke wetten zijn meer daden van geweld dan wetten, omdat […] een wet die niet rechtvaardig is geen 

wet lijkt te zijn.‟ Thomas van Aquino, Over de Wet, inl. en vert. M. Buijsen (uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 

2005) q.96 art.4 resp.; p. 134. 
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harmonie zou zijn; een gelukkige verhouding, zonder diepe breuken en kloven, en zonder die 

persoonlijke verantwoordelijkheid om te trachten deze kloven te overspringen. Dit verdraagt zich niet 

Scholtens christelijk personalisme. De wet is bij hem meer een hulpmiddel in het kader van een meer 

persoonlijke ethiek, en een meer persoonlijke rechtsvinding; wij hebben de verantwoordelijkheid de 

betekenis van de wet aldus op te vatten. 

6. RECHT EN LIEFDE 

Wetenschap wordt mede bepaald door levensbeschouwing en geloof. Een nadere oriëntatie op het 

christendom is nodig om het denken van Scholten verder te verduidelijken en (waar nodig) aan te 

vullen. Scholten heeft eens gezegd dat iemand die door het Evangelie tot God in een persoonlijke 

verhouding is gekomen, anders zal staan tegenover de vragen, die wereld en werk hem bieden dan te 

voren, maar dat dit voor het recht toch wel in het bijzonder geldt:  

Alles wat in de rechtshandhaving wraakoefening of gekwetste hoogmoed zou zijn ligt achter hem, 

maar ook het recht om het recht, het ‘fiat justitia’ [‘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, lacht haar milde mond ons toe, voelen wij ons door haar vervuld en vast dan zijn 

we anders, en in onze daden zal dit afstralen. (203)  

Door het christendom komt men in een andere, sterk ambivalente verhouding tot de wet en het recht te 

staan. Een heilzame ambivalentie bovendien, die (ik herhaal het nog eens) scherp afsteekt tegenover 

Plato‟s relatief gelukkige en harmonieuze ménage à trois van recht, rechtvaardigheid en liefde.
27

 

Zonder recht en orde tot afkeer van het kwaad is geen samenleving mogelijk, en orde is niet mogelijk 

zonder zekere regels en de dwang die te volgen. Het christendom biedt een ethische legitimatie voor 

het recht, en een innerlijke, morele motivatie om de wet en het gezag te respecteren. Religie is een 

belangrijke voorwaarde voor de verwerkelijking van het recht en de zedelijke gemeenschap van een 

staat. Want het recht veronderstelt de moraal, en die kan door het recht zelf niet geformuleerd en 

gegarandeerd worden. Zonder de liefde, zonder die innerlijke, ethische motivatie tot het Goede is het 

recht op zichzelf bezien, door dwang alleen, en louter door de uiterlijke motivatie van de macht, niet in 

staat om de rechtvaardigheid op een goede en effectieve wijze te dienen. Tevens vereist de uitoefening 

van de macht bij het doen gelden van de wet (het handhaven van het recht) een legitimering op 

formele alsook op materiële, morele gronden. De naastenliefde kan ten grondslag liggen aan een 

gemeenschappelijke moraal en een rechtsgemeenschappelijkheid die onmisbaar zijn voor het 

functioneren van de rechtsstaat. 

Daarbij mogen wij het echter niet laten. Niet eerder wordt het zelfvertrouwen van het vigerende 

rechtsbewustzijn zozeer op de proef gesteld en gerelativeerd, dan op het moment dat wij in de 

beschouwing van het recht ook de liefde betrekken. Op indrukwekkende wijze heeft Scholten dat 

gedaan in het opstel „Recht en liefde‟ (1917). Voor wie voor het gebod van de naastenliefde het hoofd 

buigt komt de twijfel aan de rechtshandhaving, want de christelijke liefde verbiedt het. (Matt. 6, 38 

e.v.) Laat de liefde toe dat wij de ander dwang aandoen, en onszelf handhaven ten koste van de naaste? 

Al sta ik in mijn recht, dan blijft het liefdegebod, dat juist voorschrijft: „dat gij den boze niet 

weerstaat‟. Ik mag mij niet op eigen gelijk beroepen, moet mijzelf, mijn eigen gelijk niet zoeken, als 

de naaste daarbij schade lijdt. Hebben wij tegenover God niet altijd ongelijk? Is dat niet een 

opbouwende gedachte? Maar recht zonder dwang is niet denkbaar. En ieder die gezag doet gelden, die 

op dat gezag beroep doet, legt zijn wil op aan de medemens. Is dat niet zelfzucht; wordt die zelfzucht 

niet bevorderd met de rechtshandhaving? De wet aanvaart en reguleert het eigenbelang dat aan ieder 

het zijne laat, en die verbiedt slechts de meest excessieve uitwassen van het natuurlijk egoïsme. De 

wet zet ons er niet toe aan de naaste lief te hebben, maar die verbiedt ons slechts zijn leven of goed te 
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 Zie met name Symposium en Phaedrus in Plato, Dialogen vert. Schwartz (Spectrum, Utrecht, 2004). Het gaat 

bij Plato om de herinnering en de leer, en niet, zoals bij het christendom, om het Ogenblik en de Leraar. Mijn 

bijdrage elders in deze bundel („Liefde, gerechtigheid en recht. Proeve hunner verhouding bij Plato en 

Kierkegaard‟) gaat hier uitvoerig op in. 
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nemen. Het recht zet ons er niet toe aan het goed van de ander te zoeken, maar slechts zijn rechten te 

respecteren. Het recht weegt af, berekent en zoekt evenredigheid. Het recht bewaart de gelijkheid, 

maar niet het eigenlijk eigene van de mens, zijn verhouding tot God en de naaste. 

Door vergeving bedekt de liefde de veelvuldigheid van de zonden. (1 Kor. 13; 7) De staat daarentegen 

stelt rechters (dienaren van de gerechtigheid) aan om het kwaad te ontdekken en te straffen. Velen 

eisen de onvoorwaardelijke handhaving van het recht. Zij zien het als een plicht jegens zichzelf en de 

gemeenschap: Gij zult uw recht handhaven! Wie aldus het belang van de staat boven alles stelt, ten 

koste van de naaste, kan de eis van de liefde niet handhaven. Moeten wij dan het recht loslaten en de 

staat doen verdwijnen ter wille van de liefde? Nee, weliswaar is recht geen gerechtigheid (wie enige 

eindige rechtsorde eeuwigheidswaarde toekent vervalt in geweld!). Maar het is ook niet slechts brute 

macht; het ligt op een lager plan dan de liefde, maar biedt ook een noodzakelijke ordening, en mag dus 

niet worden opgeofferd. “Niet enkel tot verspreiding van wat ethische normen eisen, en tot beteugeling 

van wat daar tegen ingaat dient het recht, ook ter regeling en vaststelling van wat anders hopeloos 

onzeker zou zijn.” (199) De mens heeft in gemeenschap te leven; binding aan regels is dan 

noodzakelijk. Uit de Bergrede af te leiden dat wij het zonder recht en staat moeten doen is te 

gemakkelijk. Moeilijker is het (vanuit christelijk perspectief), om het mét recht en staat te willen doen. 

Vanuit het religieuze perspectief van de liefde bezien zijn wetten en regels (juridisch, moreel en 

religieus) „onvolmaakt‟.  

Regels en wetten zijn bedoeld om het gemeenschappelijk goede te bevorderen. Zo is ook de wet 

bedoeld voor de gerechtigheid. Maar de wet biedt steeds slechts „een schaduw van het toekomende‟. 

(Hebr. 10; 1) Het volgen van een regel zal daarom ook altijd schadelijk zijn. Want de wet is niet 

concreet, maar algemeen, abstract en rationeel. De wet loopt vooruit, en meent vooraf al te weten wat 

de rechtvaardigheid van ons vraagt. Maar de mens heeft niet het vermogen om in de toekomst te zien. 

Daarom blijft de wet altijd ten achter bij het doel (de rechtvaardigheid) dat zij dient. Het werk 

waarvoor de wet het ontwerp is, kan slechts door de liefde ten uitvoer worden gebracht. De abstracte 

wet daarentegen is een uitdrukking van de gevallen status van de mens. Het is een vorm van hubris, 

van macht en geweld, die als „geneesmiddel‟ daartegen niet deugdzaam is, en soms zelfs erger is dan 

de kwaal die daarmee bestreden wordt.  

Het geloof in de liefde resigneert voor de aanvechting in het recht een goddelijke incarnatie van het 

absolute te willen zien, zoals sommige, meer heidens georiënteerde interpretaties van het recht hebben 

gemeend te kunnen doen. Voor het geloof is de wet overwonnen. (394) Wij zijn geboden, door de 

Goede Wet, de Koninklijke wet van de liefde, de wet te overschrijden. De liefde is niet slechts de 

vervulling (pleroma), maar ook het doel (telos) van de wet; een hoger doeleinde op grond waarvan de 

wet gerelativeerd en gesuspendeerd moet worden. De liefde vat de wet niet alleen maar samen (zodat 

wie zich houdt aan het dubbelgebod van de liefde, de hele wet vervult
28

), maar zij gaat daar ver 

bovenuit. Zij transcendeert die wet, en zo kan zij zelfs met de wet in tegenspraak komen. De liefde 

wijst ons op de verantwoordelijkheden voorbij het intrinsiek „bepaalde‟ en „positieve‟ bereik van de 

wet. De universele reikwijdte van de liefde overschrijdt (in potentie) elk provincialisme en 

parochialisme dat het recht blijft aankleven. De liefde ligt ten grondslag aan de gemeenschap. Maar 

omdat de liefde niet exclusief is, moet ook de gemeenschap altijd open en gastvrij blijven.  

                                                           
28

 „Liefde is de slotsom van het gebod.‟ (1Timotheüs 1; 5) Zie voor deze interpretatie: Thomas van Aquino, Over 

de tien geboden, waarin het dubbelgebod herhaaldelijk in deze (beperkte) zin wordt uitgelegd, waarmee de 

verschillen tussen wet en liefde aan het zicht onttrokken worden. Het thomisme neigt ertoe de geboden zo te 

interpreteren dat die met de liefde in overeenstemming zijn (de tien geboden worden in het dubbelgebod 

samengevat). Ook het latere protestantisme heeft die neiging weer. Maar ook al gaat het er Jezus niet om de wet 

af te schaffen (zie de Bergrede), het OT is niet slechts de uiteenzetting van het liefdesgebod. En in het NT staat 

veel te lezen dat de geboden verreweg te buiten gaat, zeker waar die de wereldse gerechtigheid (het suum cuique) 

betreffen. Deze interpretatie voert dus tot een onverantwoorde pacificatie van recht en liefde. De rechtswet van 

het OT is slechts de Sachsenspiegel (een middeleeuws Duits rechtsboek) van de wetgeleerden die geen 

universele normatieve betekenis heeft. (Luther) 
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Door het prisma van de liefde bezien wordt alles anders. Dat blijkt ook wanneer wij vanuit Scholtens 

christelijk perspectief op de ontwikkeling van het recht terugkijken. Bezien vanuit een louter 

immanent perspectief lijken recht en wet („the rule of law‟) de belangrijkste, welhaast goddelijke 

uitvinding in de geschiedenis van de mensheid te zijn. De revolutie staat gelijk aan de Openbaring. Het 

recht, de „heilige constitutie‟, lijkt de ultieme overwinning op de zelfzuchtige en zelfdestructieve 

natuur van de mens. De wet brengt orde en veiligheid in de daaraan voorafgaande natuurstaat. De wet 

– de Leviathan – brengt vrede en veiligheid, waar eerst slechts een „war of all against all‟ geheerst 

moet hebben, en waar slechts een „solitary, poor, nasty, brutish, and short‟ leven mogelijk was, zoals 

Thomas Hobbes meende. Kenmerkend voor onze cultuur is echter dat die (mede) gevormd wordt door 

een radicaal andere traditie, met een tegengestelde interpretatie en waardering van de wet. Want het 

christendom koestert juist het ideaal van een heil zónder wetten. Het christendom maakt zich de 

voorstelling van een hemelse congregatie voorbij de wet, een rijk Gods gebaseerd op de liefde alleen. 

En de hel daarentegen wordt juist voorgesteld als een plaats waar het persoonlijke ontbreekt, en waar 

slechts wetten en procedures gelden; „een lijden dat voortkomt uit het onvermogen om nog lief te 

kunnen hebben.‟
29

 

Vanuit de decaloog komen wij niet tot het zedelijk oordeel, want van de verplichting zélf te beslissen 

ontheffen die geboden niet. Gods gebod dat in het geweten spreekt is geen abstracte wet, maar een 

concreet persoonlijk gebod dat gehoorzaamheid verlangt. (305-306) Christus heeft de zedelijkheid van 

de wet bevrijdt; deze bevrijding is het goddelijk gebod dat door hem is volbracht, maar dat de mens 

steeds weer overtreedt. (310; 394) Het leven onder de wet is gepreoccupeerd met het al te menselijke 

en eindige. „The rule of law‟ reflecteert de gevallen status van de mens: want de wet doodt. Aan het 

recht gaat de zondeval en niet de natuurstaat vooraf. De zondeval is de val van de wet waartoe de 

mens vervallen is. Door van goed en kwaad kennis te nemen zal hij aan God gelijk worden, aldus 

wordt hij door de slang verleid: „God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen 

geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.‟ (Gen. 3; 5) De 

zondeval ligt ten grondslag aan goed en kwaad. Het paradijs ligt aan gene zijde van dit onderscheid: 

Jenseits von Gut und Böse. De wet is een vrucht van de boom der kennis; door daarvan te eten is de 

eerste mens zijn verantwoordelijkheden uit de weg gegaan. Toen de mens zondigde is zijn 

persoonlijkheid verloren gegaan. Door dit verval van zijn persoon-zijn, door deze depersonalisatie is 

zijn verantwoordelijkheid ten overstaan van de ander tot een louter ethisch wetmatige vereiste 

geworden. Toen hij zondigde werd hij ethicus en wetgeleerde.
30

 Zijn achting voor de menselijke 

persoon is daardoor aangetast en verloren gegaan. Ook het recht is een reflectie van deze erfzonde. 

Wél is het recht voor de eindige mens noodzakelijk, want een geordende staat is beter dan een 

natuurstaat. Maar het is de ijdelheid van de mens te denken dat deze „noodordening‟ Gods eigenlijke 

wil zou zijn. Het Eerste Gebod, „Gij zult geen andere goden aanbidden!‟, betekent dat wij de wetten 

(zelfs ook die andere goddelijke geboden) niet mogen vergoddelijken. De wet is niet ons heil, maar die 

houdt ons juist gevangen. De wet is de verzoeking waaraan wij weerstand moeten bieden, want wij 

mogen niet toestaan dat die de liefde corrumpeert. De wet stelt in de plaats van het rauwe natuurlijke 

egoïsme slechts een hogere zelfliefde waarin ieder zich tot het zijne beperkt en een ieder „slechts‟ het 

zijne zoekt. Met alle zorg voor ieders „mijn en dijn‟ komt het eigene van een mens niet tot uitdrukking. 

Het recht houdt vast, waar de liefde vergeeft. Het recht weert af, waar de liefde duldt en tolereert.  

„U bent dood voor de wet, door de dood van Christus.‟ (Rom. 7; 4) Want het recht bereikt hooguit dat 

de meest openlijke vormen van geweld en onrechtvaardigheid worden buitengesloten. Maar door de 

wet zal geen mens ooit zalig worden. Door de idolatrie van de wet weet de mens niet meer waartoe hij 
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 Dostojewski, De gebroeders Karamazow, Deel 2; boek 6; 3i. De hel is niet een door God georganiseerd 

„strafkamp‟ (Gods oordeel is geen oordeel in strafrechtelijke zin), maar die reflecteert het spirituele leven van de 

mens (de hel is de triomf, niet van God, maar van een inhumane spiritualiteit die de mens zélf karakteriseert). De 

hel verwijst naar het geestelijk geabsorbeerd zijn door een louter immanente en autonome eigengerechtigheid. 

De hel is het - totaal geworden - onvermogen om deze natuurlijke zelfgenoegzaamheid te transcenderen. Voor 

God daarentegen, en voor hen die in God geloven, is álles mogelijk.  
30

 Vgl. Karl Barth, Kirchliche Dogmatik IV/1, 497. „Als der Mensch sündigte, wurde er Ethiker.‟ Zie ook: Timo 

Slootweg (red), In de schaduw van de Boom der Kennis. Ethiek en de zondeval (Damon, Budel, 2005). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bellum_omnium_contra_omnes
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is opgeroepen en aangelegd. Van nature reeds is hij bijgelovig. Want van nature denkt hij dat hij door 

de wet gerechtvaardigd kan worden. En het wereldlijk recht, dat eens aan die bijgelovigheid 

ontsproten is, bevestigt hem daarin, en het recht misvormt hem tot de algemeenheid waar de concrete 

persoon en de ware gerechtigheid achter schuilgaan.
31

 Daarom zal hij uit eigen beweging aan liefde en 

vergeving niet toekomen; daartoe zal hij zich moeten oriënteren op een Hogere instantie, zoals gebeurt 

in het geloof. 

In het christendom van Scholten worden recht en liefde dus werkelijk tegenover elkaar geplaatst. Maar 

elk van beide verdient het zijne.
32

 Het recht en de staat zijn noodzakelijk om in de wereld de vrede te 

bewaren. Wij mogen ons daar niet van distantiëren zolang wij in de wereld leven. Maar het recht is 

áltijd onrecht, en daarvan kunnen wij dus niet verschoond blijven.  

Wij kunnen ons zelf niet onbesmet houden, we moeten hopen, dat God ons reinigt, als wij in de 

modder stappen. (399)  

Wij moeten in de modder stappen, echter zonder aan die loutere noodzakelijkheid enige legitimering 

of rechtvaardiging te kunnen ontlenen. Omdat wij ons klaarblijkelijk van de staat en het recht niet 

distantiëren kunnen, en de medewerking daaraan inderdaad onontkoombaar is, is men maar al te 

geneigd om in alle bedrijvigheid de kloof te vergeten. Men vergeet die kloof van waaruit alles zo 

voorlopig en nietig blijkt. Alleen door het alternatieve religieuze perspectief van de liefde, voor Joden 

een ergernis, en voor Grieken een dwaasheid (1 Kor.; 1), kan men de juiste houding tegenover recht en 

staat terugvinden.
33

 Eens moeten wij het recht te boven komen; dan blijft enkel de liefde. Tot die tijd is 

rechtshandhaving weliswaar „pijnlijke noodzakelijkheid‟ (204), maar het is toch niet louter een 

„gegeven‟ dat wij lijdzaam moeten aanvaarden. Wij hebben persoonlijk deel aan de rechtsvorming. 

Ook met betrekking tot de rechtsvinding leert men zó een religieuze dimensie onderkennen; want 

naast de wet vormen ook het geweten en de beslissing van de rechter belangrijke bronnen voor het 

rechtsoordeel. Ook in het recht moeten wij naar gerechtigheid zoeken en voor de liefde ruimte maken. 

Want de plicht tot de naastenliefde is grondslag van het oordeel over de daden van anderen. (305) De 

onverenigbaarheid van recht en liefde staat in de weg dat mét het doel beide bijeen te brengen ook de 

mogelijkheid dat te bereiken bestaan kan. Dat is zelfs uitgesloten zolang wij „tussen de tijden leven‟. 

Toch blijft het dure plicht ook in de eindige sfeer van het recht van de eeuwigheid te getuigen, zich 

niet over te geven aan buitenwereldse ascese, maar ín de wereld, in de politiek en het recht de liefde 

uit te dragen. Voor Scholten is het wezenlijk, de niet te reduceren spanning en tegenstelling tussen wet 

en Evangelie, tussen recht en liefde onder ogen te zien. Aan die gebrokenheid voorbij te willen gaan, 

betekent aan het relatieve absolute waarde toe te kennen. Alleen door de beleving van de kloof en het 

transcendente verandert de gezindheid waarmee men zijn beroep uitoefent. Daarmee is de 

mogelijkheid dat men bij de gewetensbeslissing zou dwalen zeker niet uitgesloten. Maar wél is die 

aanmerkelijk geringer geworden, en de kans op een goede beslissing is daarmee tenminste veel groter 

geworden. 

7. SLOTBESCHOUWING: DE BESLISSING ALS GESCHENK 

Rechtspraak is tegelijk intellectueel alsook intuïtief zedelijk werk. „Het is beslissing over wat is en wat 

zijn moet in één en juist daardoor zowel van het zedelijk als van het wetenschappelijk oordeel 

onderscheiden.‟ (132) Deze opvatting valt eerst goed te begrijpen tegen de achtergrond van Scholtens 
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 Cf. Luther, „Abhandlung über die Christliche Freiheit‟, p.185/ WA 7, 73. 

32
 Scholten refereert hier aan Karl Barth, „Rechtfertigung und Recht‟ in Theologische Studien 1 (EVZ-Verlag 

Zürich, 1970) p. 48. 
33

 Hier zien wij tenslotte toch een interessante overeenkomst met Plato, meer bepaald met wat hij zegt over het 

schuldbewuste ethos van de gezagsdrager. Zij die de ideeën aanschouwd hebben en dan het liefst altijd op de 

Eilanden van de Gelukkigen zouden blijven, en zich met praktische troebelen niet meer willen inlaten, juist zij 

zijn het meest geschikt hun roeping te volgen, en hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij moeten inderdaad 

terug in de grot, maar juist omdat zij dit niet iets geweldigs vinden, en al helemaal niet meer door macht verleid 

worden om dit te doen, juist daarom zullen zij hun gezag daar niet misbruiken, maar het ten dienste van het 

goede aanwenden. (Rep. 520d e.v.) 
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christelijk personalistische bestaansopvatting die Zijn en Behoren principieel van elkaar onderscheidt 

en tegenover elkaar plaats. Herhaaldelijk vermeldt hij het: de wereld is gebroken. In het recht komt het 

erop aan de kloof (de crisis), niet alleen scherp te onderscheiden, maar ook, om die in leven en 

handelen te respecteren; te trachten die kloof waar mogelijk gewetensvol te overbruggen, zonder die 

weg te redeneren. Juist in Scholtens thematisering van deze gebrokenheid is de merkwaardige, 

anachronistische actualiteit van zijn denken te zoeken. Niet de communis opinio van het huidige 

tijdsgewricht is bepalend daarvoor, en die actualiteit wordt daarom door de vigerende secularisering 

(een louter sociologisch gegeven) geenszins gecompromitteerd. Zijn christelijk personalisme is actueel 

in de zin dat die „loodrecht‟, als een stekel in het vlees op de normaliteit staat; het komt senkrecht von 

Oben (Barth). 

We moeten dorsten naar gerechtigheid. Maar als de gerechtigheid gezocht wordt door middel van een 

louter uitwendige, anonieme en mechanische toepassing van een onpersoonlijke en abstracte wet, dan 

zijn de consequenties hiervan onrechtvaardig, gewelddadig en destructief. Daarom moeten we bij de 

benadering van het recht niet uitgaan van de wet, om daar de rol van de rechter uit af te leiden, en daar 

de moraal van te onderscheiden. We moeten – daarentegen - het zedelijk oordeel als het primaire feit 

stellen en dan de vraag opwerpen in hoeverre het rechtsoordeel daar deel aan neemt en daar tegenover 

staat. Welnu, het zedelijk oordeel (in de zin van het Christendom) sluit veralgemenisering uit. 

Uniformiteit van oordeel en discursieve consensus is hier juist uit den boze. De moraliteit van het 

Evangelie is in dit opzicht diametraal tegengesteld aan de autonomie van de praktische rede. Niet het 

abstract goede (enig Idee van het Goede) maar de concrete levende persoon dient centraal te staan in 

het oordeel. „Oordeel niet zó dat de maxime van je oordeel als een universele wet kan gelden!‟ Dát is 

wat het door het Christendom gevormde geweten ons te kennen geeft. Het recht daarentegen ziet altijd 

de mens in gemeenschap. Het gaat hier niet alleen om de vraag wat ik behoor te doen, maar ook wat 

de ander van mij mag verlangen. Daarbij kan het recht ons niet verschillende eisen stellen. In het recht 

ligt de gedachte van wederkerigheid. Het recht vraagt om veralgemenisering en gelijkheid van 

gedragsregels. Het recht vraagt van ons allen hetzelfde. Het recht rationaliseert en generaliseert.  

Zo bezien berust het recht in het zedelijk oordeel en staat het er toch recht tegenover. In deze 

onvolmaakte wereld zijn het recht en regels die de drang naar het goede in ons eist 

noodzakelijkerwijze gedoemd met het goede te botsen. „De gebrokenheid der samenleving wordt hier 

tastbaar.‟ (289) Wat ons in gegeven gerechtelijke verhoudingen bevredigt kan ons in hogere instantie 

onbevredigend schijnen, omdat ze van uit het perspectief van de eeuwigheid geheel anders behoren te 

zijn. Daarom noemt Scholten het recht „klein werk‟; dat moeten wij altijd beseffen, want het blijft 

binnen bescheiden kring, dat hier naar het goede wordt gezocht. Voor het christendom is de enkeling 

hoger dan de algemeenheid; het innerlijk hoger dan het uiterlijk. Scholten verwijst ook naar een 

beroemde passage in Augustinus, waar hij zegt dat de weg naar het hogere een innerlijke weg is: „Ga 

niet naar buiten, blijf in jezelf, want in de innerlijke mens woont de waarheid‟.
34

 In de innerlijkheid 

van het geloof ligt de beslissing van de waarheid. Inderdaad is er voor het handelen geen hogere eis 

dan die van het geweten – geen bijtender afkeuring dan de innerlijk ondervondene. (160)  

Een wakker geweten, een „hart‟ heet het in het OT, heeft men niet van nature. Het geweten is niet een 

orgaan van het natuurrechte beginselen. Het is geen autonome wegwijzer inzake een louter natuurlijke 

zedelijkheid (een ingeschapen habitus). Het geweten is een van buitenaf intredende macht (een actus) 

die zich in ons kenbaar maakt, waardoor de persoon onafhankelijk van zijn (onvrije) wil en soms tegen 

zijn wil in goed oordeelt en handelt. Inderdaad ontspringt mijn verantwoordelijkheid aan de absolute 

waarde van de ander tot wie ik in een persoonlijke verhouding sta (tot God en de naaste, in wie zich 

het goddelijke manifesteert). Natuurlijk laat dit geweten zich soms omkopen en in slaap sussen: „een 

goed geweten is een zacht oorkussen‟. Het denken, de „objectieve‟ filosofie (die Vernunft Hure zoals 

Luther die aanmerkt) en de discursieve rationaliteit kunnen op navrante wijze aan een ongestoorde 

                                                           
34

 Augustinus, De vera religione – Over de ware religie, 39; 72: „Noli foras ire, in teipsum redi; in interiore 

homine habitat veritas.‟ Vgl. Goethe, „Kein Wesen kann zu nichts zerfallen‟ (febr. 1829): „Sofort nun wende 

dich nach innen / Das Zentrum findest du da drinnen, / Woran kein Edler zweifeln mag. / Wirst keine Regel da 

vermissen: / Denn das sebstständige Gewissen / Ist Sonne deinem Sittentag.‟ 



Timo Slootweg: ‘Over de grondslag van de beslissing’, Recht, beslissing en geweten, Deventer: Kluwer 2010   

19 

 

nachtrust een krachtige bijdrage leveren. Door de manipulaties van het vigerende rationalisme vergeet 

men te existeren, en licht vergeet men dan ook wat de innerlijkheid betekent. Aldus verstomt de roep 

van het geweten; die wordt althans niet meer gehoord. Sommige mensen lijken überhaupt weinig last 

te hebben van hun geweten. Zij laten zich daardoor niet meer aanspreken daar zij de 

verantwoordelijkheid voor wat zij doen niet meer aanvaarden. Deze verantwoordelijkheid wordt 

gesuspendeerd door middel van een misplaatste onderworpenheid aan wetten, instanties en 

autoriteiten. Men heeft zijn geweten dan prijsgegeven en zichzelf tot een gehoorzame en slaafse 

functionaris gemaakt. Maar daarin is nu voor Scholten juist de kracht van het geloof gelegen; want 

iemand die gelooft meent in de stem van zijn geweten de stem van God te horen; een stem die gehoord 

moet worden.  

Komen we tot een afsluiting van deze uiteenzetting van Scholtens christelijk decisionisme. Het 

geweten oordeelt altijd concreet en zónder de wet. Maar in de samenleving zijn regels pijnlijke 

noodzaak, zoals wij gezien hebben. (162) Door de noodzaak van regels en wetten verliest de 

zedelijkheid zijn diepste betekenis. Daarmee vervalt het gevaar van willekeur en subjectivisme. Groter 

echter is het gevaar dat de betekenis van de zedelijke beslissing in het rechterlijk oordeel niet meer 

wordt erkend. Dán staat de wet in de weg van de beslissing waarin toch de gerechtigheid gelegen is. 

Levensbeschouwing, het christendom bij voorbeeld, vormt het geweten. Vanuit het religieuze, 

deemoedigende perspectief van geloof en liefde, en wat die van ons vragen (de individuele 

verantwoordelijkheid om vóór God jegens de ander van de liefde te getuigen), komen wij ten opzichte 

van het recht in de juiste grondhouding. „God‟, de voorstelling van en het geloof in een God „voor wie 

alles mogelijk is‟ (Matth. 19; 26, Markus 10; 27), is nodig om te voorkomen dat wij het relatieve 

(verstandigheid, ethos, staat, cultuur en geschiedenis) als het absolute gaan bejegenen. Religie geeft 

aan het recht de geest en die geest inspireert het recht tot een rechtvaardigheid die de wet op zich 

steeds weer te buiten moet gaan. Het recht geeft de religie vaste grond en structuur. Dat evenwel is een 

weelde die zij zich vanwege haar oorsprong in de goddelijke gerechtigheid niet permitteren kan, en die 

zij dus ook steeds weer moet ontkennen en prijsgeven.  

Niettemin, wanneer wij in het volle besef van dit alles in de modder stappen, en recht vinden, dan 

zullen wij de paradox ervaren dat het toch meer de waarheid was die ons te pakken nam, dan dat het 

eigen werk de waarheid veroverde. Het wonderlijke karakter van de beslissing is haar eigenlijk als 

geschenk ontvangen te hebben: 

[A]ls we ons bewustzijn, dat met al de beperking, die dat in zich sluit en die uit onze persoonlijke 

gebrekkigheid voortvloeit, we in de billijkheid de gerechtigheid zoeken, dat we naar oplossing 

streven van de ons voorgelegde vraag die ons geweten ons oplegt, voelen we, dat we naar het 

beste grijpen, wat een mens kan bereiken. We vertrouwen dat we daarbij geleid worden. (299) 


