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Redactionele inleiding
Bas Hengstmengel en Timo Slootweg

1 Inleiding

Ter introductie van deze eerste pennenvrucht van het Paul Scholten Genootschap 
voor Rechtstheologie (PSG) is het gepast enkele woorden te wijden aan het belang 
van het werk van Paul Scholten en de ruimere rechtstheologische betekenis van zijn 
verzamelde geschriften. ‘Rechtstheologie’, het begrip dat wij in het Nederlandse 
taalgebied willen (her)introduceren1, dient te worden onderscheiden van het 
gangbare verband dat met het begrippenpaar ‘recht en religie’ wordt aangeduid. 
‘Recht en Religie’ duidt een schijnbaar veelvormig maar ongebroken en geïntegreerd 
bereik aan. Dit begrippenpaar wordt doorgaans geassocieerd met religie als boven 
individueel en collectief verschijnsel, waarvan nu in het bijzonder de rechtsgeleerde 
en juridische dimensies gethematiseerd worden. Inderdaad is het mogelijk religie 
van buitenaf te beschouwen, als een bijzonder cultuurverschijnsel dat (ook vanuit 
juridisch perspectief) om aandacht vraagt. 
Allerlei vraagstukken dienen zich aan zodra we in onze beschouwingen de religie 
in deze specifieke zin in verhouding tot het recht bezien. Uiteenlopende problemen 
komen dan in aanmerking als voorwerp van beschouwing: de problematische verhou-
ding van kerk en staat; grondrechten als religievrijheid en gewetensvrijheid; het 
christelijk staatsburgerschap; civiele religie; de religieuze grondslag van de rechten 
van de mens; allerlei veiligheidskwesties waaronder ook het religieus gefundeerd 
terrorisme, enzovoort.
Inderdaad zijn dat allemaal belangrijke thema’s, die in het kader van dit overkoe-
pelende thema onderzocht en geanalyseerd kunnen en moeten worden. Dat zelfde 
echter, geldt ook voor een alternatieve, meer fundamentele en existentiële benadering 
van het hoofdthema. Ook dit alternatieve gezichtspunt belooft vruchtbaar te zijn voor 
een beter begrip van het recht, en voor de verhouding daarvan met de religie. Maar om 
deze, misschien minder vanzelfsprekende, alternatieve dimensie te onderscheiden 
en vrij te leggen, moeten we die eerst verder differentiëren van de eerder genoemde, 

1 Vgl. de Theologische Realenzyklopädie (Bd. 28) – lemma ‘Recht/Rechtstheologie/Rechtsphilosophie’ 
voor de betekenis van dit begrip in de Duitse theologie. Zie aldaar vooral V. ‘Rechtsethik in der 
Neuzeit’. Een (voor ons) belangrijke, moderne rechtstheoloog was Erik Wolf (1902-1977), een Duitse, 
protestantse, ‘christologische’ denker die sterk door Karl Barl beïnvloed was. Datzelfde geldt voor 
Ernst Wolf (1914-2008) en Hermann Weinkauff (1894-1981). Enkele belangrijke werken van Erik Wolf:  
Rechtstheologische Studien (1972), Rechtsgedanke und Biblische Weisung (1974) en Recht des Nächsten: 
ein rechtstheologischer Entwurf (1966). Een aanverwante, Franse vertegenwoordiger van deze rechts-
theologische inspiratie vinden wij in Jacques Ellul (1912-1994), Le fondement théologique du Droit. 
Cahiers théologiques de l’actualité protestante, Neuchâtel: Delachaux & Niestlé 1946, en: La subversion 
du christianisme, Paris: Editions du Seuil 1984. 
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misschien meer herkenbare en gebruikelijke, bovenpersoonlijke benaderingswijze. 
Bij het thema ‘Recht en religie’ ligt het voor de hand te denken aan de wijze waarop de 
religie deel uitmaakt van de algehele ‘objectief geestelijke dimensie van het recht’. Deze 
formulering is aan Hegel ontleend. En inderdaad vormt Hegel een uitstekend voorbeeld 
(als pars pro toto) van de immanente en ‘culturele’ benaderingswijze die wij hierboven 
als de meest voor de hand liggende benadering van ‘recht en religie’ introduceerden. 
Daarom willen we hier even kort bij stil staan bij de hegeliaanse benaderingswijze. 
Volgens Hegel impliceert de Objectieve Geest de ontwikkeling van de Geopenbaarde 
Religie (het Christendom), daar die een tussenmenselijke erkenning (Anerkennung), 
en een sociale gezindheid (Gesinnung) onderhoudt die bij de rechtsstaat thuishoort. 
Religie in deze Idealistische en Objectief Geestelijke zin geeft voeding aan het 
(horizontale) geloof in de gemeenschap en haar organisatievormen. Uit dit geloof en 
vertrouwen ‘leeft’ en functioneert het recht. Religie bevordert de fiducie van een volk 
in de ‘heiligheid’ van de Staat en haar instituties. Aldus biedt zij een tegenwicht tegen 
het individualisme van het Abstracte Recht, tegen de subjectiviteit van een abstracte 
moraliteit en tegen een louter verticaal gerichte, onwereldse en asociale gewetensre-
ligie. Voor Hegel is religie een belangrijke voedingsbron van sociale gezindheid, een 
bron van sociale cohesie, waaruit het recht zich voedt. Het ware, religieuze geweten 
zet aan tot een ‘civiele religie’ die de grondvoorwaarde van staat en recht vormt, en 
die ook mede constitutief is voor de verwerkelijking van de vrijheid (de idee van 
het recht). In de civiele religie komen politiek en religie samen. Bovenpersoonlijke, 
rationeel functionerende instituties belichamen het absolute en doordringen het 
individu. Aldus de redereligie van Hegel, en zijn idee van het christendom.
Hegel dient hier als een enkel voorbeeld van een meeromvattende benaderings-
wijze die het publieke belang van religie benadrukt en zo ook het verband van recht 
en religie wil duiden. De kerk geeft voeding aan een civiele religie; een nationaal 
gedeelde religieuze bezieling van recht en politiek. De waarde van religie is, dat zij 
de mens aldus tot een publiek wezen maakt, een wezen dat zijn bestemming vindt 
in de staat. Aldus vormt de religie mede de grondslag van het Zedelijke Leven: de 
familie; de burgerlijke samenleving en de staat. De religie voorziet de instituties 
van een bezieling die de voorwaarde vormt voor hun functioneren. De door religie 
gevoede geestelijke aanvaarding van het substantiële en algemene Ethische Leven is 
constitutief voor het recht. Dit Ethische Leven ligt aldus niet louter ‘tegenover’ ons, 
als iets vreemds, dat onze vrijheid beperkt. Nader bezien, bezien door het prisma van 
de in de geschiedenis Geopenbaarde Religie, is het recht een bereik waarin de mens 
pas eigenlijk tot zichzelf komt. Enzovoort!
Wat Hegel betreft, laten we het hier vooralsnog bij. We hadden evengoed andere, 
meer eigentijdse voorbeelden kunnen bespreken van deze veralgemeniserende en 
rationalistische benaderingswijze. Intussen is het na dit voorbeeld van Hegel wel 
gemakkelijker geworden meer profiel te geven aan het rudimentaire verschil dat we 
hier ter introductie maken willen, en aan de alternatieve benadering van ‘Recht en 
Religie’ die ons hier voor ogen staat. Een benaderingswijze die weliswaar minder 
opvalt en doorgaans minder aandacht krijgt, maar die het evenzeer verdient beproefd 
te worden, en die eigenlijk juist op de eerste plaats besproken zou moeten worden. 
De centrale vraag, die voor de benadering van het thema van cruciaal belang lijkt te 
zijn, luidt: waarin is het goddelijk beginsel op aarde belichaamd? Wat is het raakvlak 
tussen Schepper en schepping? Vinden wij dat in een macht die boven de persoon 
gesteld is? In de geschiedenis, de staat, in het recht of in de objectieve geest? Of is 
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de verhouding verbonden met de concrete persoon (de enkeling), die daarom als 
soeverein moet worden beschouwd, en als grondslag van het recht? Als dat laatste het 
geval is, dan beoogt het christendom niet (in de eerste plaats) de objectivering en de 
socialisering van het historische christendom, maar eerder juist het einde daarvan. 
Dan beoogt dit christendom het einde van de objectieve geest, die het geweten van de 
enkeling misvormt. 
In deze alternatieve zin is de religie primair een existentiële zaak; een zaak van het 
enkele individu en zijn persoonlijk geloof ten overstaan van de Persoon van Christus 
en de persoon van de naaste. God openbaart zich in de Persoon van Christus; Zijn 
Woord is vlees geworden, zodat Hij alleen door deze Persoon gekend kan worden. 
Tot de Persoon Christus kan men zich slechts in persoon, door een persoonlijk geloof 
verhouden. De waarheid die in Persoon tot ons komt, kan alleen in het geloof, in 
de persoonlijke verantwoordelijkheid openbaar worden. De existentie, de menselijke 
persoonlijkheid wordt actueel in verantwoordelijkheid; in het antwoorden op de 
roeping van God in Christus. Deze Persoon doet een beroep op mij; Hij stelt mij 
verantwoordelijk; Hem kennen is antwoorden, beslissen en getuigen. Op onpersoon-
lijke wijze, middels de algemeen menselijke natuur, door de rede alleen, of middels 
allerlei instituties kan men de openbaring van God geen recht doen. Het christendom 
is geen leer of doctrine. Een christen gelooft niet in de leer van Christus; hij gelooft in 
Christus zelf als het Woord van God. Een directe, objectieve en algemene verhouding 
tot God is heidendom, schrijft Kierkegaard.
Is het werkelijk nodig van deze gelovige en existentiële dimensie te abstraheren 
om tot een vruchtbare, ‘positieve’ en wederkerige verhouding van Recht en Religie 
te komen? Is religie slechts ‘relevant’ voor recht en politiek, indien die als publieke 
religie wordt opgevat? Is die publieke religie uit theologisch oogpunt (alsook vanuit 
het recht bezien) niet een ‘houten ijzer’, een ‘onding’, dat niet alleen het recht maar 
ook de religie, alsook de verhouding van kerk en staat (en de discussie daarover) 
ernstig vertroebelt? Is de ‘veralgemenisering’ van de religie in de zin van een politieke 
theologie, en in de zin van het ‘civiel-religieus-potentieel’ nu eenmaal de prijs die 
ervoor betaald moet worden om beide grootheden op gelijke hoogte te brengen en 
met elkaar in verband te stellen? Wat wordt daarmee opgeofferd? 
We kunnen en moeten het ook kritischer stellen: is het eigenlijk niet bedenkelijk 
de relevantie van het christendom voor staat en recht op deze gronden te willen 
bepleiten, om aldus te proberen haar belang te verdedigen en te bewaren? Kunnen 
wij de religie aldus wel recht doen?2 Ontneemt deze algemene benadering het 

2 Beter laten we de verdediging van het Christendom helemaal achterwege dan daar van alles en nog wat bij in te 
lijven; ook het niet-christelijke. De hedendaagse verdediging van het Christendom betreft (veelal) de verdedi-
ging van een pseudochristelijke variant; een platoons-christelijke of een aristotelisch-hegeliaanse interpre-
tatie daarvan. Dit is de inzet van hen die wel zéggen het Christendom te vertegenwoordigen, maar die het 
eigenlijk lijken te willen vernietigen. Al te gemakkelijk, op verraderlijke gronden, wordt hier het Christendom 
geassocieerd met een materiële en sociale ethiek van erkenning, broederschap en traditie. Het Christendom 
wordt bepleit als sociaal en cultureel bindmiddel tegen de malaise van moderniteit en liberalisme. Men tracht 
het op te wekken, in ere te herstellen, door een oneigenlijk beroep op metafysische, natuurrechterlijke en 
deugdenethische opvattingen. Een onderhuidse ergernis komt hierin tot uitdrukking. Men neemt aanstoot 
aan het eigenlijke Christendom, dat in beginsel asociaal is. Het christendom vormt een splijtzwam voor de 
natuurlijke, erotische en collectivistische gemeenschapszin, die het geweten misvormt en mens verslaaft. Het 
geloof berust op de persoonlijke Godsverhouding, en niet op enige ‘horizontale ethologie’. Het is dit persoon-
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christendom niet het persoonlijke beslissingskarakter; maakt die het christendom 
niet los van de relatie tot het goddelijke ‘Gij’ en de gerechtigheid die Hij betekent. 
Wat wordt er opgeofferd wanneer we Woord en wereld al te gemakkelijk gelijk-
stellen; wanneer we (bijvoorbeeld) de liefde omrekenen in de gangbare valuta van 
de gerechtigheid, die een ieder het zijne geeft? Stelt ons dat niet op de weg van Kaïn, 
die voor zijn broeder geen hoeder wilde zijn? 
Niettegenstaande de relatieve vruchtbaarheid van dit sociale perspectief (van religie 
als bron van sociale cohesie; als fundament en bindmiddel van de cultuurgemeen-
schap) mogen we van de existentiële benadering niet abstraheren. Religie doelt 
vanuit dit perspectief op een meer persoonlijke waarheidsvinding. Bij afweging 
van de betekenis van geloof en religie in relatie tot recht en staat, mag een dergelijke 
persoonlijk-religieuze dimensie niet vergeten worden. Want het perspectief daarop 
geeft niet slechts nieuwe stof; het voert tot nieuwe inzichten met betrekking tot de 
religieuze dimensie van rechtsvinding bij rechtspraak en wetgeving (politiek).
Net als de eerder genoemde, in zekere zin meer abstracte benaderingswijze, 
heeft ook dít alternatief betrekking op de religieuze grondslagen van het recht. 
Hier worden deze echter nadrukkelijk tot de enkele persoon en de persoonlijke 
godsverhouding teruggevoerd. Werkelijk recht moet vanuit dit perspectief aan 
het Ogenblik van de existentie gebonden blijven. Het mag niet abstraheren, noch 
van de persoonlijke beslissing over de concrete, algehele omstandigheden van het 
geval, noch van de concrete persoon van de naaste voor wie men naar gerechtig-
heid zoekt, en waarover men te oordelen heeft, ook al moet de beslissing in het 
systeem van het recht passen. 
We besluiten deze pararaaf met een citaat van de Erik Wolf, waarin deze rechtstheo-
logische interesse kort en kernachtig is samengevat:

Das Postulat einer Rechtstheologie geht aus dem religiös unmittelbar existierenden 
Dasein notwendig hervor. Religiös unmittelbar ist das Dasein vor Gott. Insofern 
er vor Gott ist, steht es zu jedem Andern im Verhältnis des Nächsten. Recht eines 
menschlichen Daseins, das im Gottesverhältnis lebt und aus ihm verstanden wird, 
ist ‘Recht des Nächsten’. Damit wird nicht ein allgemeiner Begriff von Recht auf einen 
besonderen Begriff vom Menschen als Nächster angewendet, vielmehr ausgesagt, 
daß Recht überhaupt nur im Verhältnis des Nächstenschaft wirklich begegnet, 
allein hier gefunden werden kann. So wird erst entdeckt, was Recht eigentlich ist. 
Das religiös-existentielle Sein von Recht geht nicht nur dem natürlichen-geschicht-
lichen voraus, es besitzt auch ein materiales Apriori vor dem vernünftig-idealistisch 
oder ontisch-existentialistisch gedeuteten Recht-sein. Sonst wäre es nicht unbedingt, 
nicht unmittelbar, nicht ‘absolut’ – eben das aber heißt: religiöses Recht-sein.3

 

lijk geloof en deze gewetensvrijheid die ten grondslag liggen aan de gemeenschap en de orde daarin. De staat 
en het recht hebben dit te respecteren. Bovendien zou deze persoon (het persoonlijk oordeelsvermogen) het 
recht moeten bezielen. Vgl. ook Timo Slootweg, ‘Ter verdediging van het christendom. Grondtrekken van 
Kierkegaards ethos van de bewapende neutraliteit’, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and 
Theology, Peeters 69/2008/4, 382-410. 

3 Erik Wolf, ‘Zur rechtstheologischen Dialektik von Recht und Liebe’, in: Rechtstheologische Studien, 
Frankfurt am Main:Vittorio Klostermann 1972, 115.
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2 paul scholtens theologische rechts- en staatsleer

Bovenbedoelde personalistische benaderingswijze vinden wij – onder anderen – bij Paul 
Scholten, aan wiens werk en inspiratie deze bundel gewijd is. De grondslagen van het 
recht worden door Scholten op methodologische, filosofische en theologische gronden 
tot de persoon en de waarheid van de ontmoeting teruggevoerd. Werkelijk recht, zo 
beargumenteert Scholten, moet inderdaad aan het Ogenblik gebonden blijven, en aan 
de beslissing over de concrete, algehele omstandigheden van het geval. Werkelijk recht 
volgt noch uit een sluitend systeem van begripsjurisprudentie (Begriffs jurizprudenz); 
noch uit een abstracte, logische analyse van de wet, van juridische (grond)begrippen 
en van de jurisprudentie; noch uit de wetgeleerde uitleg van rechtsbepalingen, een 
beroep op verassende vroegere beslissingen, uit het scherpzinnig jongleren met allerlei 
logische en retorische onderscheidingen, constructies en ficties. Dat alles is belangrijk 
en noodzakelijk. Maar op zichzelf bezien voert dit slechts tot een ijdel en onverant-
woordelijk spel, en tot een wereldvreemd ‘gebouw’, een ‘hulsel’ van lege begrippen 
waarin het eigenlijk menselijke niet tot zijn recht kan komen, en waarin de bijzonder-
heden van het enkele geval dat zich ter beoordeling aandient, het spel niet vermogen 
te onderbreken, en geen aanleiding vormen voor een aandachtiger opmerkzaamheid. 
Scholten is, zoals hij schrijft in ‘Er staat geschreven, er is geschied’ (1937), op zoek 
naar: ‘een theologische rechts- en staatsleer, die in opzet en wezen iets anders is dan 
een wijsgerige’. (VG I 135-137) Wijsbegeerte en wetenschap zijn abstract: het vinden 
van de waarheid is ‘het handelen van God aan ons’. (VG I 133) We moeten ons daarom 
onder Gods Woord stellen, zo stelt hij. Onder verwijzing naar Karl Barth, en in nauwe 
aansluiting bij de dialectische theologie van zijn tijd, tracht hij de contouren van dit 
onderzoeksprogramma verder af te bakenen. Een veelzeggend begin, ook uit wijsgerig 
perspectief, al blijft het nog fragmentarisch. Hij vergelijkt die taak, de schepping van 
een ‘theologische rechtsleer’, met de vorming van de dogmatiek, van de theologische 
ethiek. Recht en rechtsvinding bevinden zich op intellectueel én intuïtief zedelijk of 
ethisch gebied, zoals hij steeds heeft herhaald. (DG 135) Uitgangspunt van zo een 
‘rechtstheologie’ (TS) zal altijd Gods persoonlijk gebod moeten zijn; niet de religie in 
het algemeen, niet het natuurrecht (christelijk of niet). Het historische christendom is 
te zeer slechts een menselijk en cultureel verschijnsel. Net als de theologische ethiek 
zal die rechtsleer eerst en vooral de persoon van de naaste moeten zoeken, al is het hier 
(anders dan in de theologische ethiek) de naaste in gemeenschap. De naastenliefde, 
de persoonlijke verhoudingswijze, is grondslag van gemeenschap, en ook het recht 
zou die ware gemeenschappelijkheid moeten dienen, Door de persoon heen, door de 
betrokkenheid (bij het recht) van personen, is dit denkbaar en te verwerkelijken. De 
paradox van recht en liefde; daar zou de rechtsleer verder op in moeten gaan. Gods 
gebod is altijd concreet gebod, gericht tot personen, en in het persoonlijk geweten 
gehoord en vernomen; al heeft ook het algemene gebod zijn relatieve betekenis. 
In Scholtens theologische rechtsleer is de religie (in eigenlijke zin) een existentiële zaak; een 
zaak van het enkele individu, zijn geloof aan het Woord, en zijn godsverhouding. Niettegen-
staande de sociale betekenis van religie (de ‘Religion’ als fundament van de cultuurgemeen-
schap enzovoort) mogen we van deze existentiële benadering niet abstraheren. Want niet 
door een civiel geloof in de heiligheid van de instituties, maar indirect, door de enkele persoon 
heen, loopt de weg tussen wet en liefde, en tussen recht en religie. Religie doelt vanuit dit 
perspectief op een meer individuele en subjectieve waarheidsvinding. Een personalisme dat 
ook in de instituties (in de rechtsvinding bij wetgeving en rechtspraak) niet mag ontbreken. 
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Aan onze belangstelling voor Scholten ligt ook een immanent filosofische vraagstel-
ling ten grondslag. Is de existentiefilosofie, meer bepaald: het personalisme, onder 
welke naam de filosofische opmerkzaamheid voor het eenmalige, singuliere en 
persoonlijke geafficheerd zou kunnen worden (in tegenstelling tot de idealistische 
en essentialistische opvatting), überhaupt een toegang tot het recht gegeven, of moet 
dit speciale wetenschappelijke bereik voor deze wijsgerige benadering voor altijd 
ontoegankelijk blijven? 
Kan ook de ‘regio’ van het recht nog, net als andere wetenschappen, vanuit het concrete 
leven begrepen worden? Anders gezegd: moet het recht vanuit de existentie begrepen 
niet steeds uitsluitend negatief en afwijzend opgevat worden: als een oneigenlijke en 
‘vervallen’ bestaanswijze (het Men) die met het leven in concrete, eigenlijke zin helemaal 
niets van doen heeft? Kunnen we vanuit het zelfbegrip van de existentie, door bestaans-
verheldering, ook de (even vreemde als noodzakelijke) ervaring van het verschijnsel van 
het recht nog een plaats geven, en tot een nadere bepaling van de verhouding van het 
recht en het (tussen)menselijke bestaan komen? 
‘De wereld is gebroken’, dat moeten we ons realiseren. Het recht ziet op de mens 
in gemeenschap. Maar is dit inderdaad de laatste, diepste waarheid over de rechts-
geleerdheid? Is het niet tóch mogelijk het recht, de rechtsvinding in rechtspraak 
en wetgeving op de menselijke existentie te funderen; deze terug te voeren tot de 
oorspronkelijke verhouding die de mens als geestelijk wezen eigenlijk bepaald? Wat 
kan überhaupt gezegd worden over het wezen van het recht wanneer we dit benaderen 
vanuit de existentieverhouding, zoals het christelijk existentialisme wil doen? 
Ook Scholten heeft een dergelijke bestaansverheldering beoogd. Scholten begrijpt het 
recht niet primair vanuit wet en regel, maar vanuit het concrete zedelijke oordeel. Dit 
oordeel heeft niet het karakter van een syllogisme; het is (daarentegen) een persoon-
lijke gewetensbeslissing. Het geweten staat bij Scholten centraal. Het is niet een 
autonoom, natuurrechtelijk orgaan (het eigenlijke geweten is niet het louter individuele 
geweten); het is een relationele categorie. Het geweten is gebonden aan God. Deze God 
onderscheidt hij scherp van de Idee; veel scherper en consequenter dan de traditie heeft 
gedaan. Deze God kan niet door het denken gekend worden, noch door de ratio op 
begrip gebracht worden. Het is de God van Abraham, Isaac en Jacob; de persoonlijke 
God; die Soeverein verheven is boven elke begrippelijke en rationele duiding van het 
absolute. Deze God, niet die van de filosofen. Het is de God van het christendom die 
steeds opnieuw, als Persoon geopenbaard, met zijn vorderingen op ons toetreedt. Deze 
vorderingen zien op de concrete persoon van de naaste, die wij lief moeten hebben. 
Aldus is dit geweten ook gebonden aan de ander, die voor ons van oneindige waarde is. 
Met het oog op deze naaste moeten wij in het recht naar gerechtigheid dorsten, en ons er 
niet toe beperken slechts een abstracte orde en vrede af te dwingen. Scholten:

Wie het Evangelie heeft beleefd, door Jezus tot God in een persoonlijke verhouding is 
gekomen, zal anders staan tegenover de vragen, die wereld en werk hem bieden dan 
te voren. Dit geldt voor iedere arbeid, in iedere levenskring, maar voor het recht toch 
wel in het bijzonder. Alles wat in de rechtshandhaving wraakoefening of gekwetste 
hoogmoed zou zijn, ligt achter hem, maar ook het recht om het recht, het ‘fiat iustitia’ 
(laat het recht zegevieren, al vergaat de wereld) kan zijn levensleer niet meer zijn. 
Zijn gezindheid is een ander geworden. Is de liefde tot ons gekomen, 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. (DG 203/ VG I 186)
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3 De receptiegeschiedenis van paul scholten

De receptie van Scholtens rechtsfilosofie is grotendeels beheerst geweest door zijn 
methodologie van de rechtsvinding. In de secundaire literatuur hierover wordt de 
methodeleer gewoonlijk aangeduid als het Algemeen Deel (1931). In vergelijking 
daarmee zijn Scholtens Beschouwingen over recht, die in de gelijknamige bundel van 
1924, alsook die in zijn Verzamelde Geschriften, achterop geraakt in de aandacht 
die er voor zijn werk nog over is. Hoewel zij nooit grondig bestudeerd en besproken 
zijn, schijnt de belangstelling daarvoor de laatste tijd zelfs geheel te zijn weggeëbd. 
Hiervan getuigt ook dat tot voor kort van zijn werk alleen dit (niet beschouwelijke) 
Algemeen Deel nog verkrijgbaar was.
Het is niet onmiddellijk evident waaraan dit te wijten valt. Wél moeten we hier 
even bij stilstaan, want mogelijk kunnen we toch bevroeden waaraan dit gelegen is. 
Misschien reflecteert deze receptiegeschiedenis een meer algemene ontwikkeling 
binnen de rechtsfilosofie. Onder invloed van het rationalisme is deze geleidelijk aan 
tot kennistheorie en methodologie versmald. Uitgaande van deze veronderstelling, is 
in deze Werdegang wellicht de verklaring voor het onderhavige probleem (de primair 
methodologisch georiënteerde receptie van Scholten) gelegen. Want in zijn Beschou-
wingen is Scholten nu juist tegen dit rationalisme ten strijde getrokken. En bij lezing 
van de Beschouwingen zou de lezer daarom gemakkelijk onaangenaam getroffen 
kunnen worden door (wat men ervaart als) een ‘onzakelijke’ en subjectieve dimensie. 
Al gauw ergert men zich aan een zekere religieuze ‘kleuring’ die in de methodologie 
veel minder of (in ieder geval) minder opvallend en essentieel op de voorgrond treedt.
Het is opvallend en schrijnend zelfs, dat deze ergernis vooral te vinden is bij hen die 
zich ten doel hebben gesteld de erfenis van Paul Scholten te bewaren. Dat blijkt ook 
heel duidelijk uit de bedoelingen van het Paul Scholten Centrum van de Universi-
teit van Amsterdam, waar Scholten zijn leven lang gewerkt heeft. De achterflap van 
een bundel die door dit Centrum is afgescheiden vermeldt op niet mis te verstane 
wijze de verhouding van het centrum met de naamgever, en het onderzoekspro-
gramma dat men (in zijn naam) voor ogen heeft: ‘Alle auteurs zijn het erover eens dat 
Scholtens gedachtegoed ontdaan zou moeten worden van de al te christelijke kantjes. 
In onttakelde vorm wordt Scholten weer actueel.’4 
We staan hier even stil bij deze opvatting omdat die eigenlijk kenmerkend is voor de 
receptie van Scholten in het algemeen. ‘Scholtens invulling van de gerechtigheidsidee 
is achterhaald’, schrijft Maris die destijds het Scholtenonderzoek aan de UVA leidde: 

Met gods dood vervalt ook het religieuze deel van zijn gerechtigheidsleer: nu gods 
leiding ontbreekt, kan een beroep op het irrationele individuele geweten in de juridi-
sche discussie niet meer meetellen. Wat rechtvaardig is moet worden beredeneerd via 
het discursieve model van rationele consensus. Deze realistische maar niet nihilis-
tische opvatting van de verhouding tussen ideaal en werkelijkheid, volgend uit een 
kennistheoretische erkenning van de grenzen van het menselijk inzicht, biedt vooruit-
gang ten opzichte van Scholtens hang naar een metafysische fundering. Hieruit 
volgt een methodologische vooruitgang in de rechtsfilosofie: het model van rationele 
consensus biedt betere regels om te bepalen wat de gerechtigheid gebiedt. (idem, 25) 

4 E. Lissenberg e.a. (red.), De actualiteit van Paul Scholten, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1996.
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Een verdere verwijzing naar het aanstootgevende, en ergerniswekkende karakter van 
Scholtens christelijke beschouwingen blijkt ook uit Maris’ verdere formuleringen. 
Volgens Maris kan Scholtens God worden ‘afgestoten’ (!) naar de Vrije Universiteit. 
Voor het Paul Scholten onderzoek betekent dit: ‘een secularisatie van het ideaal van 
gerechtigheid als leidend rechtsbeginsel: het gaat om een menselijk oordeel zonder 
goddelijke inblazing.’ (23) ‘Alleen het seculiere deel van Scholtens rechtsleer staat nog 
overeind, maar daarin moeten meer aandacht voor logica en rationele menselijke 
argumentatie de vacante plaats van God innemen.’ (26) Einde citaat. 
Deze collectieve belijdenis van Maris en de overige auteurs, een belijdenis die nog 
steeds geldend is voor het Scholtenonderzoek aan de UVA, is kenmerkend voor de 
receptie van Scholten tout court. Het is ten diepste (als men met betrekking tot deze 
oppervlakkigheid nog over diepte spreken kan) een confessie van de eigen naïviteit en 
ignorantie. Men beperkt zich vrijwel uitsluitend tot de methodologie in het Algemeen 
Deel.5 Alleen de methodologie, het meest logisch bruikbare deel daarvan, verdient 
het ‘bewaard te blijven’, en omdat de levensbeschouwelijke dimensie door de dood 
van god niet relevant meer is, en niet ‘houdbaar’, dient de religieuze dimensie er uit 
te worden wegsneden.

4 Doelstelling van de bundel

Daarmee zijn we gekomen bij de doelstelling van deze bundel. De armzalige, 
ondankbare receptie die Scholten ten deel is gevallen, de vigerende, seculariserende 
benadering van zijn intellectuele erfenis, vormt mede aanleiding het werk van deze 
grote rechtsgeleerde opnieuw aandachtig te bestuderen, en het in de volle breedte, dus 
met inbegrip van zijn levensbeschouwelijke, religieuze en theologische dimensies tot 
voorwerp van onderzoek te maken. Allereerst is dat, omdat de ‘onttakelde Scholten’, 
die de UVA beoogt, in de verste verte niets meer van doen heeft met het wijsgerig 
perspectief dat hemzelf voor ogen stond. De ‘onttakeling’, en de argumenten die 
daarvoor gehanteerd worden, betekenen een welhaast volledige miskenning van zijn 
kritische inzichten. En de (louter) discursieve rationaliteit die men bepleit is vanuit 
zijn perspectief juist een grote achteruitgang. 
Om dit te verhelderen beoogt deze bundel het radicaal kritische karakter van 
Scholtens eigen religieus-christelijke benaderingswijze meer inzichtelijk en aanneme-
lijk te maken. We doen dat door hem en zijn werk te plaatsen in het brede krachten-
veld van beroemde, geestverwante, ándere denkers, alsook door de bespreking van 
belangrijke afzonderlijke politieke, juridische en maatschappelijke thema’s die uit 
zijn werk naar voren komen en die steeds gevoed worden vanuit Scholtens christelijk 
personalisme. De boodschap en het programma van Scholten moeten (als het ware) 
worden ‘uitgegraven’, door die in de gedachtewereld van zijn tijd te plaatsen. Scholtens 

5 In een nieuwe poging om iets van de erfenis Scholten te bewaren, beijvert het Paul Scholten Centrum 
van de UVA zich sinds enige tijd voor een Engelse vertaling van het Algemeen Deel. Nu is het zonder 
meer toe te juichen dat Scholten hiermee eindelijk ook internationaal bekendheid krijgt. Wél is het 
jammer en bedenkelijk dat men opnieuw verkiest Scholten in ‘onttakelde vorm’, buiten de context 
van zijn filosofische en theologische Beschouwingen aan het buitenland te presenteren. Voor de 
beeldvorming is dit misleidend, en voor de bijdrage van Scholten aan het internationale debat is dit 
een gemiste kans. 
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benaderingswijze is, in tegenstelling tot wat men beweert, tegenwoordig niet minder 
relevant dan vroeger. Ook dat is iets wat deze bundel verhelderen wil. Wij willen geen 
‘graftomben bouwen voor profeten’, maar we beogen een ‘levende’ rechtsfilosofie, die 
ten volle meedoet met het wijsgerig gesprek van tegenwoordig. Om deze programma-
tische dimensie van ‘Scholten’ bloot te leggen, moeten we wél ‘verder graven’, mede 
in het spoor van de verwijzingen in zijn teksten naar belangrijke andere denkers, 
filosofen en theologen. Die verwijzingen vormen een belangrijke ‘vindplaats’ voor de 
lezer van Scholtens teksten; een vindplaats ook voor de rechtsvinding die Scholten 
zélf voor ogen stond.
‘Verder graven’ is overigens helemaal in de geest van de Scholten. Dat blijkt als we 
kijken naar zijn afscheidsrede. Niet het ‘iurare in verba magistri’ (‘het zweren bij de 
woorden des meesters’) werd bij hem geleerd, noch het ‘autos epha’ (‘hij heeft het zelf 
gezegd’). (DG 414/ VG I 500) En wie hem meent te eren door zijn woord te beschouwen 
als het laatste en beslissende woord, wie niet – door en dankzij hem – vérder zoekt, 
eert hem onvoldoende.6 Geconfronteerd met denkers die heden ten dage het wijsgerig 
discours bepalen, is Scholtens christelijk-existentialistisch personalisme zeker niet 
slechts geschiedenis. 
Niet slechts een misvatting van Scholten ligt hieraan ten grondslag. Ook een gebrek-
kige lezing van de nieuwste filosofische ontwikkelingen tekent de gebrekkige receptie 
en de secundaire literatuur over Scholtens werk. De seculariserende interpretatie van 
Scholten neemt kennelijk geen notie van de ‘religieuze ommekeer’ in de contempo-
raine, postseculiere en postmoderne filosofie van o.a. Levinas, Ricoeur, en Derrida, 
en van een ieder die in hun spoor verder denkt. Deze religieuze ommekeer impliceert 
dat de nog resterende actualiteit die men ontwaart (‘de actualiteit van Scholten’) niet 
meer vanzelf spreekt. Want in het licht van deze hernieuwde ‘zin in religie’, krijgt de 
door secularisering herwonnen actualiteit een uiterst twijfelachtig karakter. En in 
het licht van deze postmoderne desecularisatie, blijkt de reeds afgeschreven religi-
euze dimensie van ‘Scholten’ ineens tóch relevant te zijn. Door aandacht voor dit 
verband tussen Scholten en de actuele religieuze wending in de filosofie willen we 
(met terugwerkende kracht) de blijvende en toekomstige relevantie van zijn werk 
aantonen en bekendheid geven. We willen laten zien hoe de waarheid van de persoon 
en de ontmoeting (de religieuze dimensie) doorwerkt in de huidige wijsbegeerte. 

5 samenstelling van deze bundel

Om het lezen te vergemakkelijken wijden we nog enkele woorden aan de samenstel-
ling van de bundel, alsook aan de samenvatting van de verschillende bijdragen. 
De eerste bijdrage van Timo Slootweg gaat in op de betekenis van het geweten bij 
Scholten, en de centrale plaats die het inneemt in het proces van rechtsvinding. Dát 
het geweten volgens hem bepalend is voor het (ontwikkelde) oordeelsvermogen van 
wetgever en rechter, was al wél genoegzaam bekend. Wat Scholten echter precies 
met dit begrip bedoeld, is grotendeels onbesproken gebleven in de literatuur over 
zijn werk. Het preferente geweten is (volgens hem) niet ‘natuurlijk’ en autonoom. 
Het is gebonden aan de leidster van een hogere instantie. Scholten onderscheidt twee 
leidinggevende alternatieven. Ofwel is het geweten gebonden aan een Idee, – d.i. de 

6 J. Wiarda, ‘Scholtens onderwijsmethode‘, in: WPNR 106, nr. 5314, 1975, 595.
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opvatting van het wijsgerig Idealisme. Ofwel is het gebonden aan een Persoon die 
ons tegemoet treedt, – d.i. de positie van het Personalisme. Het artikel bespreekt de 
filosofische en theologische achtergronden van Scholtens keuze voor (zijn geloof in) 
het Bijbels Personalisme (een variant van het christelijke existentialisme). Omdat het 
recht niet slechts een ordeningsinstrument is, maar moet ‘dorsten naar gerechtig-
heid’, blijkt de religieuze dimensie van de rechtsvinding, de gebondenheid (van het 
geweten) aan de enkele persoon (God en de naaste) voor de rechtsgeleerdheid van 
onschatbare, blijvende betekenis te zijn.
Na deze bijdrage valt de bundel valt uiteen in drie delen. Allereerst volgen drie stukken 
die allen te maken hebben met Scholtens veelzijdige, maatschappelijke werkzaamheid 
en betekenis. Het eerste stuk betreft een bijdrage van Pieter Jan Dijkman omtrent 
Scholtens politieke rol en de invloed daarop, van zijn dialectisch-theologische 
opvattingen. Tijdens het Interbellum ontstond er in de kring van protestants-chris-
telijke intellectuelen een vernieuwingsbeweging rond de vraag hoe het christelijk 
geloof verbonden kon worden met de moderne samenleving. In de politiek werd 
een nieuwe manier van denken over de rol van levensbeschouwing in het politieke 
domein geïntroduceerd. Politiek moest voortaan niet meer worden bedreven langs 
de scheidslijn tussen christelijk en niet-christelijk, maar tussen progressieve en 
conservatieve politiek. En tegelijkertijd kwam er binnen de Nederlandse Hervormde 
kerk een grondige bezinning op gang op de verhouding tussen ‘kerk en wereld’. 
Deze twee vernieuwingsbewegingen waren nauw verweven en kwamen samen in de 
persoon van Paul Scholten, geëngageerd en veelzijdig als hij was. Hij gold als een 
van de voortrekkers in het debat over de legitimiteit van christelijke politiek. Met 
zijn artikelen en voordrachten was hij een inspiratiebron voor de oprichters van de 
Doorbraakpartij PvdA, zoals Gerard van Walsum. Scholtens activiteiten weerspie-
gelden zijn Barthiaanse opvattingen. Met de Zwitserse theoloog Karl Barth geloofde 
hij niet zozeer in christelijke organisaties en partijen, maar wel in een sterke kerk. De 
kerk werd het centrale instituut van waaruit de nieuwe, ‘open’ samenleving gedacht 
moest worden. Tijdens en na de oorlog werd de hervormde kerk dan ook meer en 
meer een sprekend en maatschappelijk geëngageerd instituut. Precies zoals Scholten 
het in de jaren dertig steeds had betoogd.
Het tweede artikel in deze sectie handelt over Scholtens complexe en ambivalente 
verhouding tot het Koninkrijk der Nederlanden, het Nederlandse volk en haar 
geschiedenis. Aan hand van allerlei gepubliceerde en nog niet eerder gepubliceerde 
bronnen, laat Bart Jan Spruyt zien hoe Scholten, geïnspireerd door het Bartiaanse 
denken over Woord en Wereld, worstelt met deze problematiek, en hoe hij in zijn 
correspondentie met denkers als Huizinga nieuw evenwicht weet te vinden. De 
bijdragen van Scholten over geloof, cultuur en geschiedenis zijn binnen het geheel 
van zijn werk niet omvangrijk, maar hij vond de onderwerpen die hij daarin aansneed 
van het allergrootste belang. Bij een helder zicht op de kern van de Nederlandse 
identiteit, bijvoorbeeld, ging het om de ware en juiste interpretatie van vrijheid 
en verdraagzaamheid. De christelijke vrijheid heeft de Nederlandse gemeenschap 
geschapen, was zijn overtuiging. Maar die vrijheid, in de zestiende eeuw bevochten, 
bleef nadien niet onbestreden. De strijd voor ‘onze’ vrijheden moest ook in de 
negentiende eeuw en in de oorlog worden gestreden tegenover overheden die hun 
grenzen overschreden en die daarmee iets ‘demonisch’ kregen. Scholten was ervan 
overtuigd dat de erfenis van de christelijke vrijheid rijke vruchten in de Nederlandse 
geschiedenis had gedragen. Maar het bederf van die traditie zou een periode van 
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onvrijheid en tirannie kunnen inluiden. Ook dit schrikbeeld wordt in deze bijdrage 
besproken. Scholten betoogde dat de staat bepaalde grenzen dient te respecteren en 
de vrijheden van de burgers moet garanderen, vrijheden die hun oorsprong vinden 
in een strijd om christelijke vrijheid, geloofsvrijheid en verdraagzaamheid. Wanneer 
de waarden van vrijheid en verdraagzaamheid niet meer vanuit de christelijke 
traditie worden ingevuld, op grond (bijvoorbeeld) van een liberaal gelijkheidsbe-
ginsel dat alles één en uniform wil maken, dan ontaarden zij in ongebondenheid, 
neutraliteit en onverschilligheid.
Ook in kerkelijk verband, meer bepaald: in de kerkelijke vernieuwingsbeweging, 
was Scholten nadrukkelijk aanwezig, zoals de bijdrage van Hélène Evers laat zien. 
Vanaf 1931 trad hij op als voorzitter van nagenoeg alle reorganisatiecommissies van 
de Nederlandse Hervormde Kerk, die een nieuw ontwerp voor een kerkorde zouden 
ontwerpen, ter vervanging van de oude uit 1816. Zijn werkzaamheden leidden, ná 
zijn dood, tot de nieuwe kerkorde van 1951. Dat hij deze grote invloed heeft uitgeoe-
fend op de totstandkoming en de inhoud van het kerkrecht, en zodoende ook op het 
kerkrecht van de huidige Protestantse Kerk in Nederland is nauwelijks bekend. In 
haar bijdrage gaat Hélène Evers dieper in op Scholtens betekenis voor het kerkrecht 
en zijn betrokkenheid bij de Nederlandse Hervormde Kerk. Zij bespreekt allereerst 
de geloofsverandering van Scholten en zijn groeiende kerkelijke betrokkenheid, en 
vervolgens zijn betrokkenheid bij de reorganisatie van het Hervormde kerkrecht in 
de jaren 1931-1939. Tenslotte laat zij haar licht schijnen over de invloed van Scholten 
in de Nederlandse Hervormde Kerk en op de wijziging van het kerkrecht in de 
periode 1940-1945.
De thematische, rechtsfilosofische bijdrage van Gert Weerheim staat min of meer 
op zichzelf. Weerheim bespreekt Scholtens interpretatie van het begrip ‘billijkheid’, 
dat in het moderne recht een steeds grotere rol is gaan spelen. Hij laat zien dat dit 
begrip bij Scholten een geheel andere, niet vanzelfsprekende invulling krijgt dan die 
het gewoonlijk krijgt toebedeelt. In een nauwkeurige vergelijking met de van Aristo-
teles afkomstige opvatting van billijkheid (epieikeia), en de verbondenheid van deze 
‘hoogste vorm van rechtvaardigheid’, met de intellectuele deugd van de verstandig-
heid (phronesis), alsook met de vriendschap (philia), blijkt Scholtens billijkheidsbe-
grip een andere, minder rationele en een meer (Bijbels) personalistische invulling 
te krijgen. Veel meer dan bij Aristoteles het geval is (en bij de lange, scholastieke 
traditie die bij hem aansloot), is de billijkheid bij Scholten veel meer gericht op de 
eenmaligheid van de ander, en (is die) geïnspireerd door een schenkende liefde die in 
de ander niet zichzelf zoekt, maar hem als persoon benadert. Het is evident dat deze 
begripsverheldering niet slechts van rechtshistorische betekenis is, maar ook voor 
de praktijk van de tegenwoordige rechtsvinding van groot belang zou kunnen zijn. 
Scholtens personalisme is een leerschool voor het rechtsgeleerde oordeelsvermogen, 
en ook uit pedagogisch en academisch perspectief zou zijn alternatieve opvatting 
daarvan meer aandacht verdienen. 
Het laatste, grote gedeelte van deze bundel wordt ingenomen door een vijftal 
bijdragen die erop gericht zijn Scholtens gedachtewereld te profileren door zijn (voor 
hem beslissende) verhouding tot enkele belangrijke andere (theologische) denkers uit 
te werken. Uit dit historisch materiaal herrijst de geest van Scholten, als een feniks 
uit haar as. Allereerst bespreekt Harry Groenenboom de grote invloed die (vooral) de 
‘vroege’ Scholten heeft ondergaan vanuit de ethische theologie, meer bepaald van de 
kant van één van de meest vooraanstaande representanten daarvan: P.D. Chantepie 
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de la Saussaye, die met zijn hoofdwerk Het christelijk leven (1910-1912), van grote 
betekenis is geweest voor de ontwikkeling van Scholtens rechtsfilosofie en de rol van 
het subject en het geweten daarin.
Bas Hengstmengel vergelijkt Scholten met twee andere gereformeerde denkers uit 
zijn tijd, te weten: de Nederlandse rechtsfilosoof Herman Dooyeweerd (1894-1977) 
en de Zwitserse, dialektische en personalistische theoloog Emil Brunner (1889-1966). 
De vergelijking spitst zich toe op hun opvatting van het natuurrecht en hun verzet 
tegen het rechtspositivisme. Daarmee wordt een goede indruk gegeven van de soms 
ambivalente omgang van twintigste-eeuwse gereformeerde denkers met de natuur-
rechtelijke erfenis. Zij erkennen bijvoorbeeld wel rechtsbeginselen, maar wensen deze 
niet natuurrechtelijk te duiden. Een tweede punt van vergelijking is hun opvatting van 
de liefde in relatie tot het recht. Juist op dit punt komen de verschillen tussen de drie 
denkers naar voren. Zij willen weliswaar elk in de traditie van de Reformatie staan, 
maar hebben ook elk nadrukkelijk een eigen rechtstheologische positie. In het kader 
van deze bundel wordt het werk van Scholten aldus geplaatst in het bredere perspectief 
van verwante denkers, hetgeen bij kan dragen aan een beter begrip ervan.
Willem Balke buigt zich over de vriendschap en de correspondentie tussen dominee 
Oepke Noordmans en Scholten. De theoloog en de rechtsgeleerde hebben jarenlang 
een bijzonder contact met elkaar gehad en ongetwijfeld elkaar beïnvloed. De strijd om 
de reorganisatie van de hervormde kerk en de voorbereiding van de nieuwe kerkorde 
bracht hen tot elkaar. Men ziet in hun briefwisseling van nabij hoe deze twee, beide 
uitzonderlijk begaafde mensen met elkaar omgaan. Noordmans was een theoloog sui 
generis en de meest originele in de 20e eeuw in ons land. Hij had iets geniaals, waardoor 
hij direct naar de diepte boorde. Een doctoraal examen heeft hij niet afgelegd. In 1935 
kreeg hij een eredoctoraat van de universiteit van Groningen. Aan een universiteit 
werd hij niet benoemd, echter herhaalde malen gepasseerd. Hij is dus nooit op een 
leerstoel terecht gekomen. Zijn theologie draagt een irregulair en fragmentarisch 
karakter. Het enige meer systematische werk was zijn geloofsleer Herschepping. Hij 
heeft zich vanaf zijn predikantschap in 1903 verkeerd met de grote figuren uit de 
gehele geestesgeschiedenis en zijn boeken en gebundelde artikelen zijn van blijvende 
betekenis. In zijn hoge ouderdom schreef hij elke 14 dagen een meditatie voor In de 
Waagschaal en toen ze gebundeld werden getiteld Gestalte en Geest – hij was toen 
84 – kwam een geheel nieuwe structuur, een eigen profiel van theologisch denken 
tevoorschijn. Eerder was reeds de bundel Gods Poorten verschenen, geschreven in 
het schoonste proza van de Nederlandse taal in de 20e eeuw. Noordmans was een 
bruggenbouwer, hij probeerde tegenstellingen te overbruggen. Zijn werk wordt 
gedragen door de zorg voor de humaniteit. Echte humaniteit wil zeggen dat de mens 
zonder God geen mens is. Als het perspectief op God en de eeuwigheid wegvalt en 
de omgang met God verdwijnt, is de mens geen mens meer. Noordmans heeft met 
een ongelooflijke sensitiviteit spanningen voorvoeld van dingen die er aan kwamen 
die toen nog nauwelijks ontdekt werden. Dat maakt de moderniteit van zijn werk 
uit. Wie er mee kennismaakt, verstaat waarom Paul Scholten zich door Noordmans 
aangetrokken voelde. 
Geerten Boogaard waagt zich aan ‘de evangelische suspensie van het juridische’ bij 
Paul Scholten. Deze titel verwijst natuurlijk naar Vrees en beven van Søren Kierke-
gaard; maar ook in diens vroegere werk is de teleologische suspensie al tegenwoordig. 
In zijn ‘spannende’ bijdrage plaatst hij het Algemeen Deel tegen de achtergrond van 
Kierkegaards Of/Of. De legitimatie hiervoor is niet in Scholtens verwijzingen naar 
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Kierkegaard gelegen; hoewel er allerlei historische verbanden met en invloeden van 
de Deense filosoof aangetoond kunnen worden.7 De vele inhoudelijke verbindingen 
vormen de grondslag van deze vergelijking. Dat Scholten, in verband met de rechter-
lijke beslissing gebruik maakt van de metafoor van de ‘sprong’ vormt slechts één van 
de vele overeenkomsten. In dit werk komt één van de pseudoniemen van Kierke-
gaard aan het woord. Het is Wilhelm, die in het dagelijks leven Assessor i Retten is; 
rechter bij een lager rechterlijk college, belast met onder andere echtscheidingszaken. 
Dat is, zoals weinig in Kierkegaards werk, niet toevallig. Nadat deze rechter anderen 
de les heeft gelezen, ontdekt hij tenslotte zijn principes te moeten opschorten, ten 
behoeve van een hogere wijsheid. In zijn bijdrage werkt Boogaard twee punten van 
Scholtens methodologie uit aan de hand van het werk van Kierkegaard. In de eerste 
plaats Scholtens opvatting aangaande de innerlijke gebondenheid van de rechter bij 
het nemen van de beslissing. In de tweede plaats Scholtens referentie aan het geweten. 
Het eerste punt sluit aan bij Kierkegaards ‘sprong’ van het esthetische stadium naar 
het ethische. Het tweede bij zijn verbinding tussen het ethische en het religieuze. De 
radicaal existentiële en theologische spits van Scholtens methodologie van de rechts-
vinding legt direct ook de kern ervan bloot; zoals deze interessante vergelijking met 
rechter Wilhelm laat zien.
Het laatste, polemische artikel van Timo Slootweg gaat over de betekenis van de 
geschiedenis voor het recht. Het is een quasi-transcendentale ‘kritiek der rechtshis-
torische rede’. Deze betrekkelijk ‘vrije’ beschouwing beoogt gehoor te geven aan 
Scholtens opdracht aan de lezer. Zoals eerder gezegd, wilde hij dat deze ‘verder zou 
werken’, en niet stil zou staan in bewondering. (DG 414/ VG I 500) Evenals Karl Barth 
wilde Scholten de aandacht vragen, niet voor zichzelf of voor zijn werk, maar voor 
het Woord van God, dat op ieder moment opnieuw ter sprake komt en betekenis 
krijgt; ook met betrekking tot de rechts- en staatsleer. De geschiedenis, ook zijn eigen 
geschiedenis, zou het de lezer in de weg kunnen staan dit rechtstheologische spoor 
te volgen, en dit Woord te horen. Überhaupt is de betekenis van de geschiedenis voor 
het recht is een bedenkelijke zaak; dat is althans de zorg van deze laatste bijdrage. 
Enerzijds is de geschiedenis een belangrijke rechtsbron voor wetgever en rechter, 
zoals Scholten steeds laat zien. Anderzijds is het een bron van geestelijke slavernij 
die de rechtvaardigheid van het gerechtelijk oordeel compromitteert en (uiteinde-
lijk) onmogelijk maakt. Als voorbeeld van deze ‘historische ziekte’ (Nietzsche) wordt 
besproken, de Verlichte geschiedfilosofie van August Comte, die de ontwikkeling van 
de menselijke geest beschrijft, als een dialectiek die vertrekt vanuit een eerste theolo-
gisch stadium en die uitmondt in de vrijheid van het moderne, rationele en positief- 
wetenschappelijke tijdperk, waaruit alle mystieke en religieuze elementen verwijderd 
zijn. Comte’s geschiedfilosofie wordt in dit artikel gewaardeerd als een negatieve 
dialectiek. Het laatste, positieve stadium is voor de mensheid het laagste. Comte’s 
humanisme is mechanistisch en inhumaan en laat geen ruimte voor het hogere 
oordeelsvermogen van het geweten. Met het oog op de beslissing voor een rechtvaar-
digheid die altijd singulier en toekomstig blijft, moet de mens zich bevrijden van de 
macht van de geschiedenis, die hem gevangen houdt. Alleen een bovenhistorisch 

7 Zie daarvoor, in deze bundel, vooral de inleiding van Slootweg. De ontwikkeling van (vooral) de 
Dialectische Theologie van Karl Barth en Emil Brunner, waar ook Scholten mee verbonden was, is 
zonder de inwerking van ‘Kierkegaard’ niet denkbaar geweest.
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contrapunt vermag het oordeelsvermogen van de ‘historische ziekte’ te bevrijden. 
Nodig is, de ontwikkeling van een innerlijk geweten, een ontvankelijkheid voor de 
(A)nder, die ons in potentie boven de geschiedenis verheft, en ons in staat stelt over 
hem te oordelen. Een zekere vergetelheid is dienstbaar daaraan. Een vergetelheid die 
door de christelijke, bovenhistorische ervaring van eschaton en Laatste Oordeel wordt 
ingegeven. Het eschaton is niet slechts een einde van de geschiedenis dat wij maar af 
te wachten hebben. Het duidt ook op het begin van een nieuwe existentiële tijd. De 
door het einde geïnduceerde vergetelheid openbaart het Ogenblik van de beslissing, 
de ‘sprong’ van Scholten (DG 130), van waaruit het objectieve doorbroken wordt, 
en waardoor op meer oorspronkelijke wijze naar gerechtigheid gezocht kan worden. 
Scholtens rechtstheologie berust niet zozeer op een theologie van de schepping (zoals 
de gerechtigheid bij Brunner), maar op christologische grondslag. Deze christologie 
verwijst naar een eschatologische ethiek die de verandering, de gedaantewisseling 
van het wereldlijke recht door de aanbrekende heerschappij van Christus en zijn 
liefdesgebod zichtbaar wil maken. Zijn heerschappij toont zich als een tegenwoordige 
macht en werking die, met het oog op de persoon en in het Ogenblik van de beslis-
sing, de bewarende, intrinsiek conservatieve ethiek van herinnering, geschiedenis en 
traditie doorbreken wil.

Leiden, april 2013


