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Inleiding

Het veelzijdige leven van Paul Scholten, een van Nederlands grootste 
juristen, verdiende een biografie en het is verwonderlijk dat die bio-
grafie niet veel eerder is geschreven. Ze heeft moeten wachten tot een 
tijdstip waarop de generatie die Scholten nog persoonlijk heeft gekend 
is verdwenen. Er waren eerdere aanzetten: eind 1955 had Frederik baron 
van Asbeck – die Paul in verschillende fases van diens leven van na-
bij had meegemaakt – een gesprek hierover met hoogleraar-zendeling 
Henk Kraemer, die hij ‘zowat de enige mens die tot dit werk in zijn be-
langrijke aspecten bekwaam is’ noemde.1 Maar Kraemer, die het wilde 
doen,2 stond op het punt voor anderhalf jaar naar Amerika te vertrek-
ken en vond er ook bij zijn terugkeer geen tijd voor. Er werden herden-
kingsnummers uitgebracht – van het blad voor rechtenstudenten Ars 
Aequi uit 1971 en van het juridisch tijdschrift WPNR uit 1975 – en artike-
len en boeken over Scholtens werk – zoals Dorsten naar gerechtigheid uit 
2010.3 Het zijn voorbeelden van de belangstelling voor Paul Scholten 
(die door de jaren heen is gebleven), maar verder dan een korte levens-
beschrijving van de persoon Paul Scholten kwamen ze niet. 
 Dat die biografie er nu dan toch is heeft te maken met een oude 
vriendschap en met mijn wens om mijn – bescheiden – juridisch verle-
den op te halen. Bij mijn rechtenstudie in de vroege jaren zestig in Lei-
den kwam ik Scholtens kleinzoon en naamgenoot tegen, die een jaar-
clubvriend werd. Samen werden wij lid van het juridisch pleitdispuut 
‘P.S.’ – met de voor juristen bekende initialen van Paul Scholten – waar 
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we leerden pleidooien te houden. Na mijn studie en dienstplicht dacht 
ik aan een juridische loopbaan en nam ik Scholtens Algemeen Deel van 
Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Bur-
gerlijk Recht ter hand. Dit meesterwerk, waarvan Geert Mak had ge-
schreven dat ‘er geen boek is dat met zo’n suffe en bijkans idiote titel 
zoveel generaties heeft beïnvloed’4 kreeg ook mij in zijn ban. Zonder 
onmiddellijk gevolg, want mijn loopbaan ging in een niet-juridische 
richting. Begin 2019 raakte ik gefascineerd door de persoon Scholten 
en met name door de wijze waarop hij zijn werk wist te verweven met 
zijn geloof. Ik wendde mij tot mijn jaarclubvriend met de vraag of ik 
op zijn medewerking kon rekenen bij het schrijven van een biografie 
over zijn grootvader. Hij reageerde positief, maar wilde eerst zijn familie 
raadplegen. Zo kwam ik op 7 mei 2019 bij hem thuis in conclaaf met 
vijf kleinkinderen van Scholten die me daar hun fiat gaven: het begin 
van meer dan drie jaar lezen, spreken en schrijven, soms zelfs dromen 
over Scholten. 
 Bij mijn speurwerk kreeg ik erg veel steun van mijn leesgroep. 
Naast Scholtens kleindochters Clara Insinger-Scholten en Elsbeth Lo-
cher-Scholten, die hun expertise als archivaris respectievelijk historica 
meebrachten, voorzagen rechtsfilosofe Liesbeth Huppes-Cluysenaer – 
die het Digital Paul Scholten Project beheert dat aanvankelijk verbon-
den was met de universiteit van Amsterdam – de historicus Herman de  
Liagre Böhl en de neerlandicus Koen Hilberdink mij van hun welkome 
adviezen. De leesgroep nam de moeite om mijn teksten vele malen te 
lezen en van commentaar te voorzien, zodat dit boek verrijkt is met 
hun kennis over Paul Scholten, over zijn tijd en in ruime zin over het 
schrijven van een biografie. Ik ben ze er zeer dankbaar voor. Ook Paul 
en Bram Scholten hebben hun kennis over hun beroemde grootvader 
met me willen delen. 
 Zij die Scholten persoonlijk gekend hebben zijn inmiddels dunge-
zaaid, maar ik heb kunnen spreken met mensen die zijn werken of zijn 
achtergrond kennen en zo kon ik het beeld dat ik van Scholten kreeg in-
kleuren. In de eerste plaats Timo Slootweg, die me hartelijk ontving en 
zijn kennis over de rechtsfilosoof en christen Scholten met me deelde. 
Hans Blom en zijn (ex-)medewerkers van het NIOD (het instituut voor 
Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) hielpen mij aan waardevolle 
informatie over de ook door Scholten getekende ariërverklaring. Over 
personen die een belangrijke rol in Scholtens leven speelden kreeg ik 
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meer te horen van Peter Idenburg en Dolph Kohnstamm: kleinkinde-
ren van Scholtens boezemvriend de pedagoog Philip Kohnstamm. Zo 
mocht ik gegevens uitwisselen met de biograaf van Huizinga, Anton 
van der Lem, en met de historicus Marten van Harten, die schrijft over 
Scholtens evenknie Meijers. Albert Patijn hielp me aan informatie uit 
het archief van zijn vader Conny Patijn, die lid was van de in de oorlog 
opgezette gespreksgroep de Pauliden.
 Aan het schrijven ging ook veel leeswerk vooraf. Scholten heeft erg 
veel geschreven, over een breed terrein van onderwerpen. Zijn zoons 
hebben na zijn overlijden de Verzamelde Geschriften5 in vier delen (een 
kleine tweeduizend bladzijden) uitgebracht; daarnaast is er nog het 
nodige te vinden in de juridische en algemene tijdschriften waaraan 
Scholten meewerkte. Ik heb veel profijt gehad van de bibliografie van 
zijn werken die is te vinden in het Digital Paul Scholten Project. Naast 
zijn publicaties zijn er de archieven: voorop het Nationaal Archief dat 
het archief-Scholten, geordend door Clara Insinger-Scholten, bevat. 
Dit overzichtelijke en toegankelijke archief omvat zijn uitgebreide cor-
respondentie met als hoogtepunt het brievenboek dat hij als een soort 
dagboek bijhield toen hij in 1924 in het toenmalig Nederlands-Indië 
was voor de oprichting van de Rechtshogeschool. Zijn moeilijk leesbare 
handschrift bezorgde mij heel wat hoofdbrekens, maar de inhoud was 
steeds interessant. Bijkomende geraadpleegde bestanden uit het Nati-
onaal Archief zijn het moeilijk toegankelijke archief van het ministerie 
van Koloniën – dat ik met behulp van Elsbeth Locher-Scholten kon 
openleggen – en het besloten archief van de Zuiveringscommissie. 
 De maandelijkse bezoeken die ik aan het Nationaal Archief bracht 
moesten tijdens de twee coronawinters worden onderbroken; in totaal 
kwam het neer op zestien retourtjes Mechelen-Den Haag. Steeds kon 
ik rekenen op hulp van de staf; enkele potloden herinneren mij nog 
aan de maanden waarin ik werd verzocht het gebruikte potlood niet 
in te leveren vanwege besmettingsgevaar… Naast het archief-Scholten 
raadpleegde ik de archieven van de Koninklijke Bibliotheek van België, 
de Leidse universiteitsbibliotheek, het Stadsarchief van Amsterdam, het 
Historisch Documentatiecentrum van het Nederlands Protestantisme 
bij de Vrije Universiteit Amsterdam en het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis. Steeds was er het nodige over Scholten te 
vinden en het is niet denkbeeldig dat nog andere archieven gegevens 
over hem bevatten. Ook de familie bleek informatieve stukken te bezit-
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