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HERDENKING 
VAN 

P AUL SCHOL TEN 

(26 Augustus 1875-1 Mei 1946) 

Er zijn geleerden, die als een meteoor aan het wetenschappelijk 
firmament verschijnen om daarna hun verder leven te teren op 
een in hun jeugd verworven reputatie. Er zijn andere, die langs 

een lange en gestadig stijgende weg voortschrijden om eerst op 
later leeftijd die algemene erkenning te vinden, waarop hun 
werken en hun persoonlijkheid hun recht geven. Tot de laatste 
rubriek behoorde Pa ui Scholten. 

Paul Scholten is op 26 Augustus 1875 te Amsterdam geboren 

als zoon van Gerbert Schollen en Catharina Ledeboer. De 

Scholtens vormden een, sinds het midden der 18e eeuw te Amster

dam gevestigd, gezien koopmansgeslacht. Scholtens overgrootvader 
en grootvader zijn beiden questor-generaal van de Ned. D. Herv. 
kerk geweest. 

Het ganse leven van Pa uI Scholten heeft zich in Amsterdam 

afgespeeld, de stad, die hij lief had en waarmede hij zich saam

gegroeid voelde. Daar studeerde hij, was hij advocaat en later 
hoogleraar. Daar ook huwde hij in 1903 met Grietje Fockema, de 
gade, die hem tot zijn dood in vele zaken een steun en toeverlaat 
was en daar liet hij zijn twee zonen op hun beurt hun rechtsstudie 

voltooien. Nog in zijn afscheidsrede als hoogleraar herdacht hij zijn 
geboortestad Amsterdam: 

"Amsterdam, gij stad van De Keyser, 
Voor wie aan Uw grachten ontlook, 
Schoner, vriendelijker en grijzer, 

Dan welke stad ter wereld ook!" 

Als een van die knappe, rustige jongens, die ouders slechts 
genoegen en geen last veroorzaken, doorliep hij in zes jaren de 
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lagere school en in evenzovele jaren het gymnasium. In de hogere 
klassen voelde hij zich aangetrokken tot de Nieuwe-Gids-beweging 
en wilde hij letteren gaan studeren. Het was zijn stiefvader, die 
als praktisch zakenman hem wist te overtuigen, dat hij beter deed 
eerst rechten te studeren. Dat hij daarin goed gezien heeft, blijkt 
het best uit de erkenning door Scholten bij het neerleggen van zijn 

hoogleraarsambt gedaan: "Ik wil nu aan het eind zeggen, dat ik 
niet dankbaar genoeg kan zijn, dat recht mijn vak, hoogleraar mijn 
baan is geweest." 

Tijdens zijn studententijd was hij, ofschoon nooit studentikoos, 
een gezien student, die suo anno tot abactis van de studentensenaat 

gekozen werd. Aan sport deed hij niet. Hij had iets zachts en 
bedeesds over zich, zodat men hem reeds aan het zachte belletje 
aan de voordeur herkennen kon. Men noemde hem niet Paul, maar 
algemeen Paultje. Toch kon deze zelfde, zich nooit op de voor
grond dringende, student plotseling in vuur geraken, wanneer een 
mening verdedigd werd, die hij principieel onjuist achtte. 

Aanvankelijk had Scholten slechts matige belangstelling voor 
de rechtsstudie. niettegenstalmde de juridische faculteit te 
Amsterdam toen zeer goed bezet was; drie harer leden, Asser, 
Conrat en De Hartogh zijn lid onzer Akademie geweest. Daarnaast 

doceerden J. A. van Hamel, Moltzer en Cort van der Linden; de 
twee laatsten werden in 1895 vervangen door T reub en Houwing. 

Het is H ouwing geweest, die door zijn pakkend onderwijs 
Scholtens belangstelling blijvend voor het recht wist te winnen. 
H ouwing had een afkeer van de uitsluitend logische of gramma
ticale interpretatie. Hij hield er van in de vorm van een dialoog 
de rechtsvragen tegen een brede, buiten de wet gelegen, achter
grond te behandelen. Dikwijls was dit een begripsanalyse, maar 
ook wel een historische ontwikkel;.ng of de behoeften van maat
schappij en verkeer. Hij deed dit zonder dat er iets van een 
systematisch geschoolde philosoof,een rechtshistoricus of een 
socioloog in hem zat. Hij gaf slechts enkele vaste, ruwe trekken, 
beter in staat om op jonge toehoorders indruk te maken dan de 
fijn uitgesponnen details van de vakman. 
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Het is Houwing geweest, die, nadat Scholten met een eigen 
gekozen onderwerp voor een proefschrift was vastgelopen, hem 
een onderwerp aan de hand deed, hetgeen met Scholtens aard en 
aanleg strookte. Het was ook Houwing, die, nadat Scholten cum 
laude in 1899 gepromoveerd was, diens eerste schreden in de 
maatschappij leidde: Door Houwings invloed werd Scholten, kort 
nadat hij afgestudeerd was, rechter-plaatsvervanger alsmede 
medewerker aan, en spoedig mederedacteur van het Weekblad 
voor het Privaatrecht, Notariaat en Fiscaalrecht. Toen Houwing 
in 1906 zich wegens ziekte tijdelijk moest laten vervangen, was 
het zijn wens, dat zijn colleges door Scholten als lector werden 
waargenomen, en, nadat in 1907 door het bedanken van Conrat 
de leerstoel in het Romeinse recht vrijkwam, was het wederom 
H ouwings steun, die aan Scholten de bezetting van deze leerstoel 
verzekerde. Toen in 1910 Houwing om gezondheidsredenen moest 
bedanken, was Scholten diens van zelf sprekend aangewezen 
opvolger. 

Scholten is in zijn later leven een trouw vriend van zijn vroegere 
leermeester gebleven. Herhaaldelijk heeft hij uitgesproken wat niet 
alleen hij maar de ganse rechtswetenschap aan Houwing dankte. 
Deze genegenheid en erkenning van verdiensten treffen ons te 
meer, omdat zowel in karakter als levensbeschouwing bijkans geen 
grotere tegenstelling dan tussen Houwing en Scholten denkbaar is. 
Houwing wel egocentrisch maar toch met een sterk democratische 
inslag; Scholten steeds eigen persoon wegcijferend maar desniet
temin in zijn optreden iets van het Amsterdamse patriciaat en het 
afstand in acht nemen bewarend; slechts zijn levensbeschouwing, 

niet zijn aard heeft hem ten slotte tot de democratie gevoerd. 
H ouwing, uiterlijk zelfbewust en dikwijls scherp jegens anderen. 
van hinnen echter een en al onzekerheid, zodat hij moeilijk tot 
schrijven kwam, Scholten daarentegen uiterlijk nimmer fors of 
kwetsend en een weinig geaffecteerd sprekend, innerlijk daaren

tegen van grote beslistheid en kracht, zodat de mening, die. hij 
voordroeg, steeds rijp voor publicatie was; Houwing onttrok zich 
aan polemiek, een aanval maakte Schollen strijdlustig en bracht 
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hem tot een snelle repliek. Het aantal geschriften van Houwing is 
gering en bijkans alle hebben op het burgerlijk recht betrekking. 
Schollen was daarentegen een vlot schrijver, wiens zoekende geest 
alle gedeelten van het recht tot de bodem gepeild heeft. 

Het onderwerp van Scholtens proefschrift was Schadevergoeding 
buiten overeenkomst en onrechtmatige daad. In deze dissertatie 

werden voor de eerste maal in Nederland alle gevallen in ons 
burgerlijk recht van schadevergoeding buiten overeenkomst en 
onrechtmatige daad opgespoord en de rechtsgrond, waarop de 
verplichting tot schadevergoeding in die gevallen rustte, nagegaan. 

Het resultaat, waartoe Schollen komt, dat n.l. niet alle gevallen tot 

één rechtsgrond te brengen zijn en dat de wetgever zich van het 
uitspreken van algemene beginselen moet onthouden, maar naar 
de behoeften van het verkeer in meerdere of mindere mate zoda
nige gevallen moet toelaten, is nog steeds de in de wetenschap 
heersende mening. 

Met zijn proefschrift hield middellijk verband een opstel van 

Scholten, hetwelk in 1902 in het Rechtsgeleerd Magazijn verscheen: 
De causaliteitsvraag in het leerstuk der schadevergoeding buiten 
contract. In deze verhandeling heeft Scholten, tegelijk met Simons, 
het begrip der adaequate veroorzaking in ons recht binnengeleid: 

onder de vele omstandigheden, die achteraf blijken alle voor

waarden voor het intreden van een gevolg geweest te zijn, mag de 
jurist alleen diegene als oorzaak aanmerken, die de kans op het 
intreden van het gevolg in merkbare mate verhoogd hebben. Dit 
begrip der adaequate veroorzaking is reeds spoedig daarna door 
de Centrale Raad van Beroep in een constante rechtspraak voor 

de ongevallenverzekering aanvaard en sinds 1927 wordt het ook 

regelmatig door de Hoge Raad in zijn arresten toegepast. 
In deze twee eerste bijdragen van Schalt en is duidelijk merkbaar 

de suprematie, die de Duitse rechtswetenschap van het einde der 
) ge en de aanvang der 20ste eeuw ook in ons land uitoefende. 

Even duidelijk treden deze oppermacht en H ouwings invloed 

naar voren in Scholtens nieuwe bewerking van het tweede deel van 

Ass.ers Handleiding tot de beoefening van het Nederlandse Bur-
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gerlijk Recht, dat in 1905 verscheen. Degene, die Houwings colleges 
gevolgd hebben, vinden bij vele onderwerpen een verwante ge
dachtengang; zo bij Scho/tens beschouwingen omtrent het bezit -
neerslag der Duitse opvatting, zoals die zich bij de Romanisten 
onder invloed van Iherings kritiek gevormd had - zo bij de leer 
van art. 2014 B.W. waarin de Germanisten en hun beschouwingen 
omtrent de Gewere gevolgd werden, eveneens bij de levering van 
onroerend goed, waarbij een grote betekenis aan de regeling in het 
ontwerp 1820 werd toegekend, enz. 

In latere drukken heeft Schollen zich steeds meer en meer van 
de historische uitlegging los gemaakt. Hij gevoelde de nood
zakelijkheid om de uitlegging ener wet bij de behoeften van eigen 
tijd te doen aansluiten. Hij erkende het nut der rechtsgeschiedenis, 
omdat men volgens hem de groei in de toekomst niet kan leiden, 
wanneer men de ontwikkeling in het verleden niet voldoende kent, 
,.omdat het historisch gewordene een deel vormt van de stof die 
we in het recht hebben te verwerken" 1), doch op zichzelf kende 

hij de rechtshistorie geen waarde voor de rechtsidee toe. Duidelijk 
komt deze veranderde geestesinstelling b.v. uit bij zijn verklaring 
van art. 2014 B. W. In zijn eerste bewerking van het Zakenrecht 
leert hij nog in aansluiting met de Duitse Gewere-theorie, dat het 
artikel zowel de bezitter te goeder als die te kwader trouw 

beschermt, in latere drukken volgt hij bij zijn uitlegging Franse 
auteurs als Saleilles en Planiol en tracht hij bij zijn uitlegging het 
artikel zoveel mogelijk aan de moderne verkeersbehoeften te doen 
beantwoorden. 

Schollen heeft als professor de meest uiteenlopende vakken 

gedoceerd: Romeins recht, Burgelijk recht, Burgerlijk procesrecht, 

Encyclopaedie. Oud-vaderlands recht en Rechtsphilosophie. Even 
grote verscheidenheid leveren zijn geschriften op. Wie de in 1946 
door R. f. Polak samengestelde bibliographie leest, staat verbaasd 
over de veelzijdigheid en de veelheid zijner ge~chriften. Voordien 

was dit nimmer opgevallen, omdat Scholten zijn artikelen over tal 

1) Beschouwingen over het recht, bI. 49. 



- 8 -

204 

van tijdschriften - juridische en niet-juridische - verdeeld heeft 
en slechts zelden tot het bundelen van zijn opstellen is overgegaan. 
Behalve redacteur van het Weekblad voor Privaatrecht was 
Scholten sinds 1926 vast annotator van arresten van de Hoge Raad 
in de Nederlandse Jurisprudentie, daarnaast nog redacteur en 
actief medewerker van Onze Eeuw, van Synthese, De Schakel, van 

het Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur, alsmede 
van Woord en Wereld. Aan al dèze periodieken leverde hij regel
matig bijdragen. 

Uit deze overvloed van geschriften - geen van alle in opper
vlakkigheid ontaard,end, maar alle dragend het typisch stempel 
van Scholtens geest en beginselen - zal ik hier slechts enkele, die 
het duidelijkst Scholtens betekenis voor de wetenschap doen 
uitkomen, vermelden. 

De leer van de onrechtmatige daad met haar vele vertakkingen 
heeft vooral in de eerste vijftien jaar van zijn professoraat zijn 
belangstelling getrokken en hem stof voor vele artikelen geleverd. 
Achtereenvolgens zijn verschenen: De schuld in de leer der 
onrechtmatige daad; Eigen schuld van den benadeelde; Onrecht
matige overheids~aad en Nieuwe rechtspraak over de aanswake
lijkheid voor dieren en kinderen. 

Typisch voor Scholten en zijn onderwijs zijn daarbij de belang
rijke plaats, die de rechtspraak en de praktische gevallen in zijn 
beschouwingen innemen, de fijne analyse dezer gevallen en het 
daarbij naar voren brengen van verschillen, waaraan velen vóór 
hem achteloos waren voorbijgegaan, verder het voortdurend wijzen 
op het recht, dat zich naast of slechts in los verband met. de 
wet ontwikkelt en om beschrijving vraagt, alsmede het toetsen 
van iedere oplossing aan haar praktische bruikbaarheid. 

Het is merkwaardig hoe Schalt en na 1922 zich weinig meer met 
de leer der onrechtmatige daad heeft bezig gehouden. De telkens 
zich herhalende herzieningen van het Personenrecht en het Zaken
recht in Assers Handleiding legden te veel beslag op zijn tijd, bij 
iedere nieuwe druk werden stukken van de oude stam gekapt en 

groeiden deze delen der Handleiding meer en meer uit tot een 
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eigen oorspronkelijk werk van Scholten; In hun laatste bewerking 

hebben zij niet veel meer dan de naam van Asser op het titelblad 
behouden. De voorbereiding tot deze herzieningen gaf hem regel
matig stof voor artikelen, die alle in het Weekblad voor Privaat
recht, Notarisambt en Registratie verschenen. Ik wijs b.v. op zijn 
nog steeds belangrijke artikelen omtrent Handelingen van onbe
kwamen, Stichtingen en Inzamelingen. 

V ooral het huwelijksgoederenrecht is ampel door hem besproken. 
Nu eens was het een samenvatting van nieuwere rechtspraak, 
gelijk in zijn artikel Aansprakelijkheid voor huishoudelijke 
uitgaven, dan weer de bespreking van een belangrijk nieuw arrest 
\"an de Hoge Raad, als b.v. dat van 13 December 1918 omtrent de 
gemeenschap van winst en verlies, ook wel een nadere verdediging 
van zijn in de Handleiding ontwikkeld stelsel, zoals b.v. zijn 
antwoord aan H amaker betreffende de bevoC!,rdeling door ge
meenschap in tweede huwelijk. Een enkele maal beproefde hij 
door een nieuwe constructie het notariaat en de rechtspraak een 
weg te wijzen hoe men zich van lastige belemmeringen kon 
bevrijden, b.v. in Eene opmerking over het inboedelbeding bij 
huwelijksche voorwaarden. 

In het zakenrecht waren het de leer van de oorzaak der eigen
domsoverdracht, . in het b~zonder in verband met de cessie, het 
uitbouwen over eens anders grond en het recht van opstal, die 
meermalen zijn pen in beweging brachten. 

Niet alles wat hij schreef is door de rechtspraak en de schrijvers 
als juist aanvaard, maar de jurist, die dat lot zou ten deel vallen, is 
het geraden zich zelf te herzien. Juist die artikelen en die theoriën, 
welke geen instemming gevonden hebben, zijn de beste waarde
meter voor wat een auteur voor zijn tijd betekent. Scholtens leer 
omtrent de oorzaak der cessie b.v. is niet door de rechtspraak 
aanvaard, maar nooit is men haar achteloos voorbijgegaan, zij 
heeft tot een levendige polemiek aanleiding gegeven. En wat 
heeft op een jeugdige jurist tijdens zijn studie uit Scholtens werken 
steeds de meeste indruk gemaakt? Het zijn diens theoriën, die 
geen gemeengoed der rechtspraak geworden zijn. Zo kent iedere 
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jurist van hem zijn leer omtrent de levering van onroerend goed, 

de betekenis van een onherroepelijke volmacht tot verkoop in een 
hypotheekakte, de verplichting van de vrouw om tot de schulden 
der gemeenschap van winst en verlies bij te dragen, niettegen
staande zij van die gemeenschap heeft afstand gedaan, enz, Toch 

wijkt bij al deze onderwerpen zijn opvatting principieel af van de 

in de rechtspraak algemeen gevolgde. Komt dit omdat Schollen 

eigengereid of onpraktisch was, dan wel een voorliefde voor para
doxale meningen had? Geenszins. Het aantal gevallen, dat de 
rechtspraak zijn oordeel gevolgd heeft. is legio, maar deze ont
trekken zich thans als een afgedane zaak aan de algemene belang

stelling. Daarentegen blijft tegempraak aandacht trekken. De man, 

die haar geuit heeft, en diens motivering geven dit menings
verschil een bijzonder relief. 

Niet onopgemerkt mag in dit verband blijven het vele door 
Scholten ten behoeve van wetenschap en praktijk gepresteerde in 
zijn annotaties bij arresten van de Hoge Raad. Veel van Schollens 
meest succesvolle arbeid ligt verspreid over de vijftien delen der 

Nederlandse Jurisprudentie, waarin zijn aantekeningen te vinden 
zijn. Zijn theorie omtrent rechtsmisbruik. omtrent eigen aansprake
lijkheid van organen ener rechtspersoon. omtrent de kracht van 
het appèl moeten uit zijn noten opgedolven worden. Ik noem 

slechts voor de hand weg deze drie onderwerpen, omdat hij daar~ 

mede de Hoge Raad in zeer gewichtige vragen tot zijn zienswijze 
bekeerd heeft en het alle drie onderwerpen zijn, waarin ik een 
andere mening verdedigd heb en het onderspit heb moeten delven. 
Het zou de moeite lonen om alle noten van Scholten te analyseren 

en haar betekenis voor de rechtsontwikkeling na te gaan. 

Een onderwerp of liever een reeks van onderwerpen op het 
gebied van het Burgerlijk Recht dient hier nog afzonderlijke ver
melding te vinden: het zijn die, welke met de rechtspersoonlijkheid 
verband houden. Ongetwijfeld is de eerste aanleiding tot deze 

helangstelling geweest de noodzakelijkheid om in het door hem 

bewerkte deel van Assers Handleiding stelling te nemen tegenover 

enige arresten van de Hoge Raad. Spoedig nam echter dit centrale 
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vraagstuk, waarin theorie en praktijk der rechtspraak duide

lijk blijken niet buiten elkaar beoefend te kunnen wlJrden, 
zijn ganse wetenschappelijke belangstelling in beslag. Sc/tollens 
methode bij de behandeling van deze vraagstukken meen ik aldus 
te kunnen weergeven: wat in het rechtsleven redelijk en billijk 
is, mag nimmer door een abstracte constructie als die der rechts

persoon belemmerd worden; zou het resultaat der constructie eer> 

andere zijn, dan deugt de constructie niet. Scholten vond het 
onredelijk, dat een vereniging, die nog geen goedkeuring op haar 
statuten ontvangen had of die vergeten had tijdig goedkeuring op 
een verlengd bestaan aan te vragen, als rechtens niet bestaand 

beschouwd moest worden, zodat aan haar gemaakte erfstellingen 

van onwaarde zouden zijn en zaken, die rCi!ds lang voor het 
doel der vereniging bestemd en gebruikt werden, "a de verkrijging 
der rechtspersoonlijkheid aan de vereniging geleverd moesten 
worden, alsof zij van een derde afkomstig waren. De constructie, 

rechtspersoon, mocht hier geen bezwaar zijn; een andere con

structie, de rechten der verenigde leden, kon de brug zijn 
waarlangs het gewenste resultaat te bereiken viel. Schollen heeft 
dientengevolge zeer veel belangstelling getoond voor de verenigin
gen zonder rechtspersoonlijkheid. Driemaal is hij op dit onderwerp 
uitvoerig ingegaan. Of hij de aanvankelijk geheel afwijzende 

rechtspraak tot zijn standpunt bekeerd heeft, valt nog te bezien; 

enige wankeling is echter in de rechtspraak van de Hoge Raad 
wel waar te nemen. 

Dezelfde vasthoudendheid betoonde Scholten ook bij een ander 
onderdeel uit de leer der rechtspersoonlijkheid, bij welk hij de 

strijd aanbond tegen de in Nederland heersende leer: ik bedoel 
de rechtspersoonlijkheid der firma. Diezelfde rechtspersoonlijkheid, 
die bij de verenigingen als iets minder belangrijks werd aangemerkt, 
werd hier opeens inzet van een principiële strijd: iedere wets
bepaling, iedere overweging uit een arrest, waarbij de vennoot

schap onder firma gepersonifieerd werd, werd door Scholten 

onmiddellijk ontdekt en naar voren gebracht als bewijs van zijn 

stelling. Ook dit is in een strijd, die over vele artikelen en vele 
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annotaties onder arresten verspreid ligt en waarbij steeds meer, 
zo niet van een overgave, dan toch van minder verzekerdheid in 
het kamp der tegenstanders kan gesproken worden. 

,Wij hebben tot nu toe Scholtens werken alleen besproken voor 
zover deze op het gebied van het privaatrecht betrekking hadden. 
Dit deel van zijn geschriften moest vooropgesteld worden, omdat 
hij met het burgerlijk recht zijn intrede in de wetenschap gedaan 
heeft en verreweg het grootste deel van zijn arbeidskracht aan dit 
deel van het recht gewijd heeft. 

Daarnaast staat echter een andere Scholten, wiens wetenschap
pelijke betekenis niet minder groot is. Het is Schoften als rechts
philosoof. Het is moeilijk te zeggen, welke omstandigheid voor
namelijk bewerkt heeft, dat Scholten in zijn latere leven het liefst 
op dit gebied zich bewoog. Vele factoren hebben daartoe samen
gewerkt. In de eerste plaats zijn kritische en vorsende geest, die 
hem van de vragen der praktijk naar steeds meer algemenere 
beginselen en diepere grondslagen van onze kennis bracht; in de 
tweede plaats de toevallige omstandigheden, dat hem tijdelijk de 
encyclopaedie van het recht en de rechtsphilosophie waren opge
dragen en dat Assers Handleiding een algemene inleiding bevatte, 
die Schollen slechts matig bevredigen kon. En ten slotte doch niet 
in de minste plaats de grote ommekeer, die sinds 1913 in Scholtens 
geestesleven intrad. In plaats van een lauwe gematigdheid tegen
over het Christelijk geloof, werd zijn houding die van een overtuigd 
Christen, wiens levensbeschouwing in al zijn handelen en denken 
tot uiting kwam. Gelijk Schollen het reeds in 1915 in zijn eerste 

. algemene verhandeling over Recht en Levensbeschouwing uit
drukte: "Wie meent rechts- en levensopvatting te kunnen scheiden, 
schaadt bei~e.... Hij verhindert zijn levensbeschouwing zijn 
gehele leven te doordringen, de boom kan niet naar alle zijden zijn 
takken uitstrekken; zijn groei wordt belemmerd." 

Dat de laatste factor voor Scholten de meest beslissende geweest 
is, blijkt ook hieruit, dat bijna al zijn rechtsphilosophische opstel
len voor een ruimer publiek dan enkel juristen bestemd zijn 
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geweest. Recht en Levensbeschouwing· en Recht en Liefde ver'
schenen in het tijdschrift Synthese in 1915 en 1917; Gedachten 
over Macht en Recht in Onze Eeuw vim 1917; Recht en Billijkheid 
vormden het onderwerp van drie voordrachten in de Aula van de 
Universiteit van AmsU!rdam. Recht en Gerechtigheid was de titel 

van zijn rectorale oratie in 1932, de Beginselen der Samenleving 
zijn voordrachten, in het kader van wat men thans ten onrechte 
een stadium generale noemt, gehouden in 1934 voor de alumni der 
Leidse Universiteit. Voeg daarbij Recht en Moraal, geplaatst in 
1927 in Mensch en Moraal, en Evangelie en Recht in W.oord en 
Beeld in 1939, dan krijgt men een uiterlijk beeld van de behan
delde onderwerpen en de kring van belangstellenden, voor wie 
zij bestemd waren. Ik zwijg hierbij nog over de iets meer technische 
onderwerpen, door Scholten in onze Mededeelingen geplaatst en de 
korte samenvatting van zijn ganse systeem in het tot een afzon
derlijk werk uitgegroeid Algemeen Deel van Assers Handleiding, 
door de Leuvense hoogleraar Van Dievoel genoemd: "de merk
waardigste en tevens de volledigste Nederlandsche studie van dezen 
tijd over de methode van het privaatrecht." 

Wanneer men Scholtens philosophische geschriften in chronolo
gische volgorde leest, dan wordt men getroffen hoe hij steeds 
meer het Christelijk geloof en de Christelijke liefde als de enige 
en noodzakelijke grondslag van iedere rechtsidee is gaan be
schouwen: de mens kan niet autonoom zich zelf plichten scheppen; 
achter ieder bevel, ieder gezag moet een persoon staan. Daarom 
valt volgens Schollen het gezag van het recht niet te begrijpen, 
indien niet de verhouding van mens tot God uitgangspunt is. 

Naast deze met zijn levensbeschouwing samenhangende grond
gedachte komen in Scholtens philosophische geschriften telkens 
weer enige denkbeelden naar voren, die hem dierbaar waren en 
die hij op de hem overtuigende wijze steeds met nieuwe voorbeel
den wist toe te lichten. Ik noem hier slechts de meest kenmerkende. 
Voor Scholten is recht een op gezag steunende ordening der samen
leving, een regeling van machtsverhoudingen. Dit mag niet in die 
~in verstaan worden, dat het recht met de wet gelijk te stellen is. 

14 
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evenmin, dat het recht door de rechtsovertuiging van de meerder
heid bepaald wordt. Het recht is niet een uitsluitend feitelijk 
gegeven, hetwelk met ons intellekt kan worden doorschouwd cn 
geordend. Het is een punt, waarop Scholten in bijkans ieder dezer 
verhandelingen is teruggek~men: In het recht en in de rechts
wetenschap bestaat geen scherpe scheiding tussen het feitelijke en 
het normatieve, tussen het zijn en het behoren. De gerechtigheid 
of de billijkheid vindt dan ook niet zozeer haar plaats naast, maar 
binnen ieder bestaand recht. Zelfs de eenvoudige uitlegging van 
een wetsvoorschrift is geen zuivere logische werkzaamheid; uit
leggen is tevens aanvullen. In het toepassen van een aibstracte regel 
op de concrete gevallen treedt eveneens, ook al is de regel nog zo 
duidelijk geformuleerd, in belangrijke mate een normatief element. 
Het recht wordt dan ook nimmer uitsluitend in de wet gevonden, 
maar ieders innerlijke ervaring en de intuïtie van zijn rechtsgevoel 
bepalen mede het geldende recht; eveneens is het geldende recht 
mede afhankelijk van een berekening van wat in een gegeven 
geval het meest geëigende middel voor een door het recht gesteld 
doel is, alsmede van het historisch gegroeide. Een bestaand rechts
stelsel is dientengevolge steeds even onvolmaakt als de mensen 
voor wie het geldt en ook, zonder wetswijziging, aan een voort
durende verandering en groei onderhevig. 

Een ander punt, waarop Scholten bij voortduring de nadruk 
legt, is dat het recht ook aan de Staatsmacht en aan het gezag 
van de overheid zijn grenzen stelt. Hij erkent in uitzonderings
gevallen het recht om aan de overheid gehoorzaamheid te wei
geren, het recht van de revolutie. Reeds in 1917 schreef hij: 
"Indien ge ten volle overtuigd zijt, dat een verandering van recht 
noodzakelijk is en gij zelf mede aangewezen haar tot stand te 
brengen, indien het onmogelijk is zulk een verandering langs de 
wegen van het recht zelf te verkrijgen, dan kàn het plicht zijn 
naar onwettige middelen te grijpen. Wel zwaar echter is de 
verantwoordelijkheid van hem die die weg gaat" 2). Desniettemin 

2) Beschouwingen over recht en staat, bI. 133. 
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hebben wij dikwijls te dulden, dat als recht geldt wat wij niet als 
recht erkennen. ,,slechts als de gewetensvrijheid wordt aangetast," 
schreef hij in 1915, "is dit anders". Of zoals Scholten het enige 
jaren later uitdrukte: "Er is eigenlijk slechts één rechtvaardiging 
van de revolutie, dat is die welke van het religieuze uitgaat, in het 
innerlijkst leven, de persoonlijkheid, haar steun vindt." 

Als laatste punt wijs ik op Scholtens beschouwingen omtrent 
de verhouding tussen individu en gemeenschap. Telkens opnieuw 
komt Schollen op voor de gelijkwaardigheid der mensen en voor 
de eerbied, die het recht aan de persoonlijkheid verschuldigd is. 
Eerbiediging van de overtuiging van anderen, merkt hij op, is 
altijd doel en eer van de ware vrijzinnigheid geweest 3). De idee 
der persoonlijkheid is voor hem grondslag der rechtsverhoudingen; 
het recht heeft ten doel de ontwikkeling der persoonlijkheid te 
beschermen 4), het recht mag nimmer tot druk van het persoonlijke 
leven van de zwakkere worden, want het persoonlijke is het naar 
God gekeerde, daartussen trede geen mens 5). 

Met dit naar voren brengen van enkele karakteristieke punten 
uit Scholtens rechtsphilosophische geschriften moet ik hier volstaan. 
Veel in deze uiteenzettingen van Schollen is meer het belijden van 
een overtuiging dan een streng wetenschappelijk betoog; veel is 
ook in verband met het onderwerp en het karakter van het gehoor 
fragmentarisch behandeld. Zelf had hij gehoopt zijn beschouwingen 
nog eenmaal in een uitvoerig systematisch geordend geheel te 
kunnen samenvatten; tot de voltooiing van dit werk is het nim
mer gekomen, maar een belangrijk deel daarvan heeft hij in 
manuscript achtergelaten. Echter reeds voor het ons op heden in 
druk gebodene door een zo fijn voelende en scherpzinnige geest als 
Schollen was, mogen wij in Nederland, waar rechtsphilosofen 
altijd schaars geweest zijn, dubbel dankbaar zijn. 

Op het gebied der overige vakken, die Schollen gedoceerd heeft, 

3) Recht en levensbeschouwing. Synthese. 1915, bI. 55. 
4) t. a. p. hl. llB. 
5) GedacHten over macht en recht, Onze Eeuw, 1917, bI. 346. 
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heeft hij betrekkelijk weinig geschreven. Wat de rechtsgeschiedenis 
aangaat, vallen behalve enkele boekbesprekingen en zijn inaugu
rele oratie 'over de waarde van het Romeinse recht slechts twee 
artikelen te vermelden: Het beding ten behoeve van derden; his-

,torische interpretatie, en het in 1930 in onze Mededeelingen 
verschenen opstel: Convenances vainquent loi. Bij beide artikelen 
was de geschiedenis meer middel dan doel; hij het eerste artikel 
om aan te tonen hoe men door een historisch onderzoek zich van 
een enge ongewenste grammaticale interpretatie bevrijden kan; bij 
het andere was de geschiedenis aanloop om de verhouding tussen 
partij-autonomie en de wet uiteen te zetten. 

Veel talrijker nog zijn de artikelen, die Schollen vooral in de 
jaren 1916-1922 en 1939 aan politieke en maatschappelijke onder
werpen gewijd heeft. Zij zijn voor het merendeel in Onze Eeuwen 
in De Schakel gepubliceerd. Zij staan alle op een hoog plan, 
hebben steeds een principiële strekking en hangen meestal ten 
nauwste met Scholtens levensbeschouwing samen. Hij schreef over 
algemene onderwerpen als het Koningschap, Onze koloniale ver
antwoordelijkheid, Het gevaar in Indië -:- een artikel, dat uit 1928 
dateert -. De tegenwoordige critiek op de maatschappij en Ons 
Christelijk geweten. Andere artikelen van zijn hand hadden als 
titel: Oorlog. Een pleidooi voor Ontwapening, Het goed recht der 
Zending, De Kerk en het anti-semitisme, Vaderland, Het geloof 
in het Nederlandsche volksleven, enz. In De Schakel en Onze Eeuw 
verschenen ook zuiver polit!eke artikelen: Vrouwenkiesrecht, 
Democratie, Het Ministerie Cort van der Linden en de volkswil, 
De val van Treub, enz. Het is onmogelijk om van deze alle een 
kenschetsing, laat staan een overzicht te geven. Ik kies er slechts 
één uit, een voordracht zonder voorbereiding gehouden, toen hij 
voor een ander invallen moest. Juist door het gemis aan voor
bereiding brengt zij ons het naast tot Scholtens innerlijk. Het is 
een inleiding voor een gedachtenwisseling over democratie, waarin 
hij getuigt: "Naarmate ik mij meer doordrongen weet van reli
gieuze, dat is voor mij Christelijke overtuiging, voel ik mij meer 
democraat. Wie de religieuze ervaring beleeft van eigen kleinheid, 
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hij weet dat die ervaring niet hem individueel betreft, maar den 
mensch, ieder mensch. Voor hem wordt de idee der gemeenschap 
levend." (Schakel 1917, bl. 30). 

In de mond van een ander zouden deze woorden iets quasi; 
nederigs kunnen hebben; bij Scholten legden zij zijn diepste 
innerlijke overtuiging bloot. 

Scholten was nimmer een kamergeleerde in de zin van iemand, 
die zich te midden van zijn boeken terugtrok en geen deel nam 
aan het praktische leven. Hij bezat in grote mate common sense 
en was door zijn zucht naar objektiviteit bijzonder geschikt om 
vergaderingen te leiden. Lange tijd is hij rechter-plaatsvervanger, 
later raadsheer-plaatsvervanger geweest. Zijn praktische geest 
toonde hij ook, toen hem in 1925 de eervolle opdracht ten deel 
viel om te Batavia de Ned.-Indische Rechtshogeschool te organi
seren. Hij heeft bij de inrichting en de samenstelling van het 
programma van deze hogeschool niet blindweg een Europees 

model gevolgd, maar heeft volkomen rekening gehouden met de 
eigenaardigheden en de behoeften der Indische maatschappij; ook 
zijn keuze der eerste hoogleraren is een bijzonder gelukkige 
geweest. 

Vele functies ook heeft Scholten in het openbare leven vervuld. 
Ik vermeld hier slechts twee: voorzitter der Reorganisatie Com
missie der Nederduits Hervormde Kerk en voorzitter der Amster
damse Universiteitsvereniging. 

Van 1930 tot 1942 is Scholten secretaris van onze afdeling 
geweest; niettegenstaande zijn vele andere werkzaamheden heeft 
hij door zijn praktisch inzicht en grote accuratesse ook aan de 
Akademie belangrijke diensten bewezen. 

Reeds in 1932 was zijn positie in wetenschap en in maatschappij 
een zo bijzondere, dat hij de aangewezen persoon was om als 
rector het 300-jarig bestaan der Amsterdamse Universiteit te 

-herdenken. Van deze rectorale taak heeft hij zich op voortreffelijke 
wijze gekweten. 

Na het uitbreken van de wereldoorlog heeft Scholten get~ond, 
hoe zeer zijn levens- en rechtsbeschouwing zijn ganse doen en laten 
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beheerste; hij, die de waarde der persoonlijkheid in zijn geschriften 
zo hoog gehouden had, die zijn toehoorders steeds voorgehouden 
had: gij zult God meer gehoorzamen dan de mensen, kon geen 
ogenblik vrede hebben met de rechtsverkrachting door de vijand. 
Tegen een transigeren met de vijand kwam zijn innerlijk wezen 
in opstand. Met Telders en Wiardi Beekman werd hij de leider 
van hen, die voor het behoud van de eigen Nederlandse geest 
openlijk opkwamen. Niets hinderde hem meer dan de slappe 
houding van de meeste zijner Amsterdamse collega's. Zijn ver
banning naar Hulshorst In 1942 onttrok hem aan verdere actieve 
deelneming aan het academisch leven. Deze verbanning kwam 
overigens juist van pas voor zijn geschokte gezondheid, in de 
gezonde Gelderse lucht kwam hij weer enigszins op krachten. Te 
Hulshorst ontving hij zijn vele vrienden, leerlingen en gelijk
gezinden en maakte hij plannen voor Nederlands toekomst. Hij 
had nog slechts drieërlei wens: zijn land vrij te zien, zijn dochter 
in Amerika te bezoeken en zijn boek over de grondslagen van het 
recht te voltooien. De eerste dezer wensen is vervuld; de twee 
overige helaas niet. Onmiddellijk na de bevrijding besloot hij 
voorlopig de wetenschap te laten rusten en zich voor 's lands 
dienst beschikbaar te stellen. Hoewel hij wist, dat zijn dagen geteld 
waren, spaarde hij zich niet en stelde hij zich ten volle voor het 
meest ondankbare werk, het zuiveringswerk, beschikbaar. Twee 
gloriedagen mocht hij nog beleven: zij waren, toen in intieme 
vriendenkring ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag door 
verschillende personen zijn verdiensten voor kerk, wetenschap en 
staat herdacht werden en de dag, toen hij zijn afscheidsrede al~ 

hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam hield en de 
oprechte hulde van zijn ambtgenoten en oud-leerlingen in ontvangst 
mocht nemen. Bij die gelegenheid bleek in hoevele harten van 
discipelen hij zich een plaats veroverd had. 

In April 1946 besloot hij eindelijk een weinig _ verpozing te 
nemen en met zijn echtgenote zijn dochter in Canada te gaan 
bezoeken. Absolute rust zou ook deze reis niet zijn, want met het 
overzeese bezoek was een reeks lezingen verbonden. Nog voordat 
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hij in Amerika voet aan land had gezet, overleed hij 1 Mei 1946 

plotseling ten gevolge van een hartgebrek, aan hem reeds lang 
bekend, maar voor anderen moedig verzwegen. Zonder praal en 
pracht is zijn overschot met de eenvoud, die bij Schollen paste, aan 
de Canadese grond toevertrouwd. 

E. M. MEIlERS. 


