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Slavernij en Vrijheid.  

Inleiding bij de Nederlandse vertaling 

Timo Slootweg 

Leven en werk van Nicolai Berdyaev 

Nicolai Alexandrovich Berdyaev (1874-1948) was een Russische politieke filosoof en één van 

de meest belangrijke religieuze denkers van de 20
e
 eeuw. Hij werd geboren in Kiev 

(Oekraïne) en groeide op in een, deels Franstalig, aristocratisch en militair milieu. Hij bracht 

zijn jeugd door, thuis en alleen, zonder de vriendschap van leeftijdsgenoten. De uitgebreide 

bibliotheek van zijn zeer belezen vader was de belangrijkste voedingsbron voor zijn eerste 

intellectuele ontwikkeling. Werken van en over Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche en 

Solovjov hebben zijn denken van jongs af aan gevormd. Maar ook Meister Eckhart, Angelus 

Silesius, Jakob Boehme waren hem al snel vertrouwd. Dostojewski’s Legende van de Groot-

Inquisiteur, die hij van jongs af aan bewonderde, heeft hem al vroeg het probleem en het 

bittere lot van de personaliteit laten zien. Deze Legende zou ook later van grote invloed 

blijven op zijn geestelijke ontwikkeling. 

Hij brak in 1894 met een oude familietraditie toen hij de Militaire Academie verliet om 

natuurkunde en (later) rechten te studeren. Tijdens zijn studie was hij actief betrokken bij de 

revolutionaire demonstraties tegen het bewind. Dat kwam hem zelfs op een gevangenisstraf te 

staan. In zijn jeugdjaren waren het socialisme en het marxisme bepalend voor zijn 

ideologische oriëntatie. Na zijn huwelijk in 1904, met Lydia Trusheva, verhuisde hij van Kiev 

naar Sint Petersburg, destijds het intellectueel en cultureel centrum van Rusland. Hier 

verschoof zijn interesse al snel van politiek activisme naar filosofie en spiritualiteit. Vanaf 

1907, onder invloed van geestverwante schrijvers en filosofen, oriënteerde Berdyaev zich 

meer op het orthodoxe christendom. Hij was altijd al christen geweest (het was dus geen 

bekering), maar in deze periode kwam het geloof steeds sterker op de voorgrond te staan. Wél 

kwam hij, door zijn weerzin tegen het vigerende pantheïsme, en in zijn zoektocht naar een 

authentieke christelijke spiritualiteit, in een zeer kritische verhouding tot de Russisch 

Orthodoxe Kerk te staan. Door zijn kritiek op de kerk als instituut (die voor hem als een 

perversie van de ware religie gold) ontstond een conflict. Door de kerk werd hem 
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godslastering verweten. In 1920 aanvaardde Berdyaev een leerstoel als hoogleraar in de 

filosofie aan de Universiteit van Moskou. Hij ontleende die plaats aan de politiek correcte, 

socialistische opvattingen van zijn jeugdjaren. Na de Russische revolutie echter raakte 

Berdyaev in conflict met het Bolsjewistische regime. Hij oefende openlijk kritiek op het 

autoritaire en dictatoriale bewind, en op de onvrijheid die ontstond door de marxistische 

ideologie die het collectief en het belang van de staat boven het individu stelde.  

In 1922 werd Berdyaev met andere, geestverwante critici door het Bolsjewistische regime 

gedwongen het land te verlaten en in ballingschap te gaan. Samen met zijn vrouw verhuisde 

hij naar Berlijn, en kort daarop naar Parijs. In Clamart, bij Parijs, richtte hij de Russisch 

Religieus-Filosofische Academie op. Hij gaf daar colleges, schreef boeken en zocht 

voortdurend de gedachtewisseling met allerlei vooraanstaande Franse intellectuelen. Hij 

organiseerde interconfessionele bijeenkomsten waaraan belangrijke figuren deelnamen, zoals 

Maritain, Mounier, Marcel en Barth. Zijn meest beroemde werken, gepassioneerde 

geschriften zoals Slavernij en Vrijheid, die uitdrukking geven aan het christelijk 

existentialisme dat hij vertegenwoordigde, zijn in deze Parijse periode tot stand gekomen. Een 

aantal daarvan is eerst ná zijn dood in maart 1948 gepubliceerd en bekend geworden. In 1947, 

een jaar voordat een hartaanval een einde aan zijn leven maakte, ontving hij een eredoctoraat 

van Cambridge University. 

In Slavernij en Vrijheid, dat in 1939 zowel in het Russisch als in het Engels verscheen, 

onderzoekt Berdyaev de eigenlijke aard van de menselijke geest, en wat daarvan in de 

geschiedenis geworden is. Hij laat zien hoe het abstracte denken en de wetenschappelijke 

rationaliteit (die van vroeger en die van nu) de ware spiritualiteit steeds vertroebeld en 

verstoord hebben. Het denken is altijd uitgegaan van de tegenstelling van subject en object. 

Dit denken objectiveert de werkelijkheid tot een opeenstapeling van ‘dingen’. En ook het 

menselijk bereik wordt aldus ‘verdinglijkt’. Gevangen in de maaksels en projecties van het 

abstracte denken, worden mensen van hun persoonlijkheid ontdaan (zij worden 

‘gedepersonaliseerd’). De traditionele ethiek (die van het Idealisme evenals die van het 

Naturalisme en het Humanisme) voorziet deze ‘vervreemding’ van een logische legitimatie.  

Waarheid is voor Berdyaev niet gelegen in het objectieve, maar in het persoonlijke of 

existentiële bereik. Een waarachtig existerend, in het licht van de oneindigheid levende 
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persoon, heeft daarvan in deze wereld geen vast of objectief bezit. De oneindigheid kán niet in 

het algemene begrip begrensd en gevangen worden. Uit angst echter voor deze ongrijpbare, 

niet-rationele maar transcendente sfeer zoekt de mens steunpunten in het (met het eigen 

verstand gevormde) objectieve, tijdloze en algemeen geldige. Men zoekt rust door zich in een 

rationeel geconstrueerd geheel geborgen te weten. Men berust in de onpersoonlijke krachten 

van deze geobjectiveerde wereld. De steeds verdergaande ‘objectiveringen’ die de ratio uit 

angst voor de vrijheid heeft aangedragen, hebben de mens tot een gehoorzame slaaf van zijn 

eigen projecties gemaakt. Aldus is hij ondergeschikt geraakt aan een systeem van algemene 

morele en juridische wetten, die de ordening in de samenleving verwerkelijken. Vooral het 

moderne leven wordt getekend door een ‘spiritueel materialisme’ waarin de vrijheid en de 

‘creativiteit’ die nodig zijn om er werkelijk voor de naaste te zijn, feitelijk geen kans meer 

maken. Alle dimensies van onze beschaving zijn doortrokken van deze gevangenschap en 

gebondenheid. Nader bezien vormt deze beschaving slechts een beschaafde barbarij, waarin 

de geest is uitgedoofd en het eigenlijk humane is opgelost.  

In afzonderlijke hoofdstukken behandelt Berdyaev alle verslavingen en verleidingen die de 

ware, geestelijke aristocratie in de weg staan: de natuur; de samenleving (het sociale); de 

cultuur; het individu (het individualisme); Eros (erotiek); de natiestaat (het nationalisme); het 

collectief (het collectivisme), en de geschiedenis (het traditionalisme). 

‘Creativiteit’ is bij Berdyaev een centrale notie. De essentie van de mens is gelegen in zijn 

creatieve vermogen de Openbaring te vervolmaken. Omwille daarvan heeft zijn vrijheid het 

primaat, boven het Zijn en de essentie. De vrijheid wortelt niet in het Zijn (zoals zoveel 

filosofen gedacht hebben), maar in de bodemloze ‘Ungrund’ (een term overgenomen van 

Jakob Boehme) van het Niets: in het vermogen uit het niets te creëren. Maar wat hij werkelijk 

is, dat wil de mens niet zijn. De mens wil niet zichzelf, niet geest en vrij zijn. Liever wentelt 

hij de verantwoordelijkheid (die de vrijheid betekent) van zich af, neemt hij zijn toevlucht tot 

het objectieve en gaat hij zichzelf (de opgave zichzelf te zijn) uit de weg. Dat is de ziekte van 

de natuurlijke mens: dat hij zichzelf (zijn geest) wil doden. Door de ‘ziekelijke’, nivellerende 

reflectie van de mens en de objectieve processen die hij daarmee in gang heeft gezet, wordt 

zijn bestaan volledig afhankelijk gemaakt. De objectieve processen van de objectieve wereld 

accommoderen de existentie, en maken dat de mens van zijn existentie abstraheert. De 
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existentie wordt nu in zuiver materiële zin begrepen: in de zin van de economische noodzaak 

(de mens is wat hij consumeert), of vanuit het beginsel van de erotische begeerte.  

De ware gemeenschap (het universele) is in de vrije persoon gefundeerd. Politiek en recht 

dienen daarom de ontwikkeling van de persoon (zijn bevrijding uit het loutere ego) te 

bevorderen. De persoon alleen kan de objectivering doorbreken en een diepere, meer 

waarachtige samenleving creëren. Voor Berdyaev is de persoon primair. In tegenstelling tot 

het idealisme dat juist de staat primair acht, en dat de persoon ziet als een afgeleide, een 

lidmaat daarvan; een lidmaat die zijn betekenis en bestemming vindt door in de staat te leven. 

Het vigerende collectivisme - van Plato tot Hegel en Marx - leidt tot de dictatuur, en tot 

allerlei oneigenlijke samenlevingsvormen waarin voor de persoon geen plaats meer is. De 

objectief-geestelijke socialisatie van de mens, van zijn gezindheid en geweten, heeft hem van 

zichzelf en de naaste vervreemd.  

De gemeenschap is verworden tot een collectief zonder meer, waarin algemene principes de 

samenleving bijeen moeten houden. Het Rijk van Caesar wordt voor het Rijk Gods gehouden. 

Meer en meer ontstaat er een cultuur waarin de creatieve vermogens van de persoon, zijn 

vermogen zich persoonlijk tot de ander te verhouden, ondergeschikt worden gemaakt aan 

algemene morele en juridische wetten. Een massacultuur ontstaat; de persoon wordt 

verpletterd. De vigerende nivellering en objectievering impliceren een naïeve gehechtheid aan 

‘the Rule of Law’ als unificerend beginsel voor het sociale leven. De suprematie van vrijheid 

over Zijn, van persoon over staat is de metafysische basis voor Berdyaev’s anti-etatisme. 

Maar ook de democratie, die toch eigenlijk het primaat van de persoon betekent (en niet dat 

van de politiek), neigt er toe deze juist te verzwakken. Ook de moderne democratie dreigt te 

vervallen in een kleinburgerlijk individualisme en in de dictatuur van anonieme massa’s.  

Berdyaev heeft een scherp oog voor het kwaad dat deze wereld regeert, en het bittere lot van 

de mens die daarin leeft. Tóch is zijn filosofie niet pessimistisch. Berdyaev gelooft in een 

toekomstige spirituele revolte tegen de vernietigende kracht van de objectieve sociale orde. 

Zijn uiterst kritische en sombere analyse van de moderne tijd en de ‘kosmische ineenstorting 

van de humaniteit’ gaan gepaard met een hartstochtelijk pleidooi voor de spirituele 

authenticiteit en vrijheid die hij in het christendom gevonden heeft. Hij bedoelt daarmee noch 

de historische religie, noch de kerk daar beide onmogelijk aan de sociale en objectieve banden 
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kunnen ontkomen. De God van de kerk is tot het levenloze object van een geesteloze cultus 

verworden. Als object geïnterpreteerd en aanbeden is God een bron van slavernij geworden. 

Deze kerk is niet de oplossing, maar deel van het probleem. Ook de relatie (van het 

christendom) met de macht dient verbroken te worden. Het christendom moet terugkeren in 

de staat waarin het zich bevond voordat Constantijn verscheen. Aldus moet het geloof 

opnieuw de wereld veroveren. Het christelijk geloof doelt op vrijheid en transcendentie. 

‘God’ is de niet te objectiveren spirituele realiteit die ook de bestemming van de mens 

bepaalt. Het christelijk geloof voert ons weg uit de slavernij van de objectivering, zoals 

Mozes eens het Joodse volk uit de gevangenschap in Egypte bevrijdde (Ex. 3; 4). Het 

christendom voert ons tot een vrijheid die de verleidingen van het natuurlijke egoïsme 

overwint. Het overwint de eenzaamheid van het autonome Ik, dat zich tot de ander alleen als 

een Het (als een mens ‘in het algemeen’) kan verhouden. Het christelijk geloof stelt ons in 

staat om ons - buiten de rationalistische abstractie om - ten overstaan van de Persoon van 

God, tot de naaste te verhouden. Het zet ons ertoe aan de ander als een Jij te benaderen. Deze 

niet slechts als een object (een Het) te zien en te behandelen, maar die als naaste ‘lief te 

hebben’, zélfs of juist ook wanneer wij over hem moeten oordelen. Eerst door God ontdekken 

wij die naaste; niet door de leidster van een Idee of een principe. Ware spirituele 

gemeenschap wordt gevormd, niet door de waarheid in verstandelijke of filosofische zin, 

maar door de waarheid in de zin van de religie; door de waarheid van de ontmoeting, en door 

existentiële communicatie. 

De vrijheid die Berdyaev hier bedoelt onderscheidt zich van de keuzevrijheid. Vrijheid is niet 

slechts de vrijheid om te kunnen kiezen tussen een vooraf gegeven (een ‘positief’) goed en 

kwaad. Berdyaev betwijfelt de validiteit van deze abstracte, ethische tegenstelling. Het is er 

een die de vrijheid juist beperkt. Vrijheid betrekt zich op een waarde ‘voorbij de tegenstelling 

van goed en kwaad’. Goed en kwaad zijn objectief en bij wet vastgesteld. Weliswaar maakt 

dat de keuzevrijheid mogelijk, maar deze wet en dit dualisme van goed en kwaad beperken 

juist de vrijheid in eigenlijke zin. De wet bevrijdt ons niet van de slavernij. De ethische wet 

domineert juist over de persoon. De wet dwingt, is algemeen, onrechtvaardig, meedogenloos 

en onmenselijk. De ‘natuurlijke mens’, de mens dus die reeds is ‘weggevallen’ van de 

oorspronkelijke persoonlijke verhoudingswijze, denkt door de wet gerechtvaardigd te worden, 

en het wereldlijk recht bevestigt hem in die bijgelovigheid. Maar alleen het geloof 
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rechtvaardigt, en het geloof maakt vrij van de wet. (Rom. 7; 4) Vrijheid echter is ‘creativiteit’. 

God is Schepper. De mens is geschapen als beeld van God, en hij deelt in Gods 

scheppingskracht. God wil geen slaven. De bestemming van de mens is de schepping te 

vervolmaken in antwoord op de Openbaring, en in vrije samenwerking met God. De 

Openbaring, die voortdurend bezig is te gebeuren, is de zelfmededeling van God in Christus. 

Een gelovige mens antwoordt daarop. Hij treedt in dialoog met de waarheid die steeds op hem 

toekomt in de figuur van een concrete persoon. In zijn creatieve handeling (door zijn 

scheppende ethiek) geeft hij gestalte aan de liefde die van hem door God wordt gevraagd, en 

die hem door God wordt meegedeeld. Eerst als persoon, in de ontmoeting met de ander, en in 

antwoord op zijn beroep, ‘vindt hij uit’ (creëert hij) wat het betekent het goede te doen en lief 

te hebben. Aldus wordt het hiernumaals (het rijk van Caesar) omgevormd tot een wereld die 

tenminste ontvankelijk is voor het komende Koninkrijk, het Koninkrijk van de Geest. Wat de 

wet niet vermag, daartoe tendeert de vrijheid: doorheen de creativiteit van de persoon wordt 

de genade in dankbaarheid aangenomen, en de verzoening bereikt.  

Nogeens: niet de kerk als instituut brengt dit teweeg. De officiële kerk gaat ten onder aan 

legalisme, formalisme en rationalisme. De redding komt uit het geloof van de enkele, 

‘gewone’ mens. Vooral de Russische geest is volgens Berdyaev geschikt ertoe om deze 

messianistische opdracht te verwerkelijken. Vanwege het geheel eigen, eschatologische 

karakter van de Russische spiritualiteit, is bij uitstek het Russische volk geroepen om de 

mensheid van zijn zelfopgelegde slavernij te verlossen.  

Daarmee zijn de belangrijkste thema’s van het boek besproken. Een enkele opmerking nog 

over de opvallende stijl waarin het boek geschreven is. Berdyaev’s slavernij en vrijheid 

hebben betrekking op de geestelijke natuur van de mens, die hem tot een persoon maken. 

Maar niet slechts de gedachten van dit boek, ook de stijl ervan is welbewust persoonlijk 

getoonzet. Uiteraard heeft dit ook met de diepere bedoelingen van de schrijver te maken, en 

niet slechts met zijn Russische pathos. Berdyaev wilde met zijn werk niet slechts ‘ijdele’, 

objectieve kennis verzamelen en verspreiden. Laat staan dat hij een gesloten systeem zou 

willen bieden. Hij wilde ertoe bijdragen dat de lezer zich onder invloed van zijn geschriften 

tot persoon zou ontwikkelen. Ook door middel van de wijze waarop hij schrijft, - literair, 

aforistisch, emotioneel, gedreven en enthousiast, wil hij de lezer bevrijden tot de open 

verantwoordelijkheid voor de ander, die een mens maakt tot het soevereine wezen dat hij is. 
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De vermaning van Apostel Paulus in zijn Brief aan de Galaten (5; 1) vat op adequate wijze 

samen, wat steeds ook de zorg en de missie van Berdyaev behelsde: ‘Sta dan in de vrijheid, 

met welke Christus ons heeft vrijgemaakt. Houd stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk 

opleggen.’ 

Achtergrond en doorwerking van Berdyaev’s Personalisme 

Nicolai Berdyaev was zeker één van de belangrijkste exponenten van het christelijk 

existentialisme. Hiervan is de grote Deense theoloog Søren Kierkegaard (1813-1855) de 

grondlegger geweest. Berdyaev verwijst regelmatig naar hem, en toont zich steeds 

schatplichtig aan zijn werk. Enkele andere beroemde denkers die zich in dit (opmerkelijk 

consistente en herkenbare) spoor begeven hebben zijn: Martin Buber, Emil Brunner, Friedrich 

Gogarten, Karl Barth en Dietrich Bonhoeffer.  

Het seculiere existentialisme van o.a. Karl Jaspers en Jean Paul Sartre is geïnspireerd 

hierdoor. Maar ook de postmoderne filosofie van onder andere Emmanuel Levinas en Jacques 

Derrida is sterk gevormd door de invloeden van het christelijk existentialisme. De recente 

‘religieuze ommekeer’ in de postmoderne wijsbegeerte behelst (in zekere zin) de terugkeer tot 

een existentiële religiositeit die duidelijk verwant is aan die van het christelijk 

existentialisme.
1
 In Berdyaev’s ‘oneigentijdse beschouwingen’, zijn evident postmoderne 

thema’s te herkennen. De rede, die in de moderniteit als oplossing van alle mogelijke 

individuele en maatschappelijke problemen werd gezien, wordt bij Berdyaev een beperkte 

geldingskracht gewezen. Voor de religieuze ervaring, die de rationaliteit transcendeert, wordt 

aldus weer ruimte gemaakt. De hedendaagse, postmoderne filosofie verkent die ruimte. 

Zonder een goed begrip van deze wijsgerige en theologische achtergronden zijn de recente 

ontwikkelingen in de filosofie (zelfs voor vakfilosofen) nauwelijks te begrijpen, laat staan te 

beoordelen. De ethische en politieke vragen en uitdagingen van de huidige tijd zijn 

                                                 
1
 Er is hierover inmiddels al veel literatuur verschenen. Een bespreking van deze ommekeer vindt de lezer in 

o.a.: John Caputo, Against Ethics, Bloomington: Indiana UP 1993; Hent de Vries, Philosophy and the turn to 

Religion, Baltimore / London: The Johns Hopkins UP 1999, en in Timo Slootweg, Geschiedenis en Ethiek. 

Historisch besef in de traditie van Hegel, Heidegger en Derrida, Leende: Damon 2000. 
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onmogelijk te beantwoorden zonder in onze beschouwingen de (negatief) theologische erfenis 

van Berdyaev cum suis te betrekken. 

In Nederland is de invloed van het Bijbels Personalisme, zoals het christelijk existentialisme 

ook wel genoemd wordt, eveneens betrekkelijk groot geweest. Vooral in de richting van de 

Ethische Theologie, o.a. bij P.D. Chantepie de la Saussaye en bij J.H. Gunning vinden wij het. 

Maar ook Phillip Kohnstamm is verwant aan het personalisme.  

Echter, niet alleen in de theologie en de filosofie, ook in andere wetenschapsgebieden heeft de 

invloed van het personalisme zich doen gelden. Ook in de politieke wetenschap, in de 

pedagogiek (zoals bij Kohnstamm) en zélfs ook in de rechtsgeleerdheid is de invloed daarvan 

zichtbaar, alhoewel dat door weinigen is opgemerkt.  

Dat laatste mag overigens geen verbazing wekken, daar geen andere menswetenschap dan die 

van het recht verder verwijderd en vervreemd lijkt te zijn van de existentiële en religieuze 

dimensie die vanuit déze hoek nu juist zo scherp onder de aandacht is gebracht. Inderdaad is 

de rechtsgeleerdheid grotendeels onpersoonlijke, geobjectiveerde kennis. Het is het product 

van een verslaafde spiritualiteit, zoals Berdyaev zou zeggen. De rationalisering (in en door het 

recht) van het existentiële en zedelijke oordeel mag in zeker opzicht noodzakelijk zijn. Maar 

de rationaliteit (dit noodzakelijk kwaad) mag niet verabsoluteerd worden, en de beperkingen 

van deze ‘noodordening’ dienen daarom ook steeds gecorrigeerd en doorbroken te worden.
2
 

Vooral in de rechtsfilosofische beschouwingen van de grote Nederlandse rechtsgeleerde Paul 

Scholten (1875-1946) ervaren we een bijzonder sterke doorwerking van het existentialistisch 

personalisme. Rechtsvinding (door de wetgever en door de rechter) vereist de ontwikkeling 

van een persoonlijk geweten dat ziet op de persoon van de naaste. Dit persoonlijk geweten 

dient bij Scholten als geestelijk geneesmiddel tegen de ‘levenloze’, rationalistische abstracties 

van het legalisme, dat de rechtsgeleerdheid beheerst en begrenst. Ook bij Scholten is de 

religie de voedingsbron voor de ontwikkeling van een kritisch oordeelsvermogen; een 

vermogen dat in het Ogenblik van de beslissing de ‘volheid van de tijd’ ervaart. Het religieus 

                                                 
2
 Voor het christendom geldt, dat de enkeling hoger is dan het algemene. Daarom is het rationalisme 

relativistisch. Het relativeert wat absoluut is (het persoonlijke) en het verabsoluteert wat relatief is (het 

algemene). 



9 

 

gevormde geweten is een tegengif tegen het vigerende rationalistisch humanisme, dat de 

naaste niet kent (slechts de mens in het algemeen), als gevolg waarvan de rechtvaardigheid en 

de gemeenschap die het recht zou moeten dienen, steeds opnieuw weer onder druk komen te 

staan.
3
  

Daarmee komen we tot een besluit. Dit voorbeeld van de mogelijk heilzame betekenis van het 

personalisme voor het recht, was enkel bedoeld om aan te geven dat het werk van Berdyaev 

(en geestverwanten) en de benadering die hij gekozen heeft, niets aan actualiteit hebben 

ingeboet. Mogelijk zijn ze nu zelfs actueler dan in de tijd waarin hij schreef. 

Korte Bibliografie 

Slavernij en Vrijheid is oorspronkelijk in 1947 uitgegeven door Uitgeverij Veen te 

Amsterdam. In 1967 is nog een herdruk gepubliceerd. Daarna is het lange tijd niet 

verkrijgbaar geweest. De uitstekende vertaling van Guy Voets doet soms wat gedateerd aan, 

echter zonder dat dit het lezen en het begrip van de tekst bemoeilijkt. Daarom is deze 

vertaling hier in ongewijzigde vorm heruitgegeven. Toegevoegd zijn: de inhoudsopgave, deze 

inleiding, de bibliografische gegevens en de lijst met secundaire literatuur.  

In het Nederlands vertaald verschenen ook: Over de waardigheid des christendoms en de 

onwaardigheid der christenen (1928); De bestemming van den mensch in onzen tijd (1935) en 

De Nieuwe Middeleeuwen: Beschouwingen over het lot van Rusland en Europa (1935). Geen 

van deze vertalingen is nog verkrijgbaar. 

                                                 
3
 Rechtsvinding moet ‘afstand houden’, oordelen ‘zonder aanziens des persoons’, en met het oog op de openbare 

orde (vrede en veiligheid), de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid. Inderdaad zijn dat belangrijke 

rechtsstatelijke principes, maar het recht is niet slechts een ordeningsinstrument. Het recht dient de 

rechtvaardigheid. Aldus beoogt het ook het recht der naaste. Volgens Scholten moeten we in geweten ook 

betrokken zijn bij de persoon, en oordelen met aandacht en empathie voor de bijzondere omstandigheden van 

zijn leven, en met het oog op zijn ontwikkeling als persoon. Vgl. Paul Scholten, Dorsten naar Gerechtigheid, 

red. Timo Slootweg, Deventer: Kluwer 2010, alsmede Timo Slootweg, ‘Liefde, gerechtigheid en recht’ in Recht, 

beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten, Ellian, Slootweg en Smith (red.), 

Deventer: Kluwer 2010, pp. 147-180. 
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Hieronder worden de titels van de meest belangrijke, in Engelse vertaling verschenen werken 

genoemd. De eerste datum die genoemd wordt, is die van de Russische uitgave; de tweede 

datum is die van de Engelse editie. Zie Semantron Press voor een recente heruitgave van de 

meeste Engelse vertalingen van onderstaande werken van Berdyaev.  

The Meaning of the Creative Act (1916) 1955 

Dostoevsky: An Interpretation (1923) 1934 
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