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Dr. Rico Sneller

Bij wijze van inleiding  
Het kostbare van de mens 

‘Personalisme’ kan worden beschouwd als een denkwij-
ze waarin de mens als persoon centraal staat. Het per-
sonalisme verzet zich tegen filosofieën waarin de mens 
tot onderdeel van een grote geheel wordt gemaakt, zoals 
de metafysica van Aristoteles en de middeleeuwen, de 
geestfilosofie van Hegel of de transcendentaalfilosofie 
van de Kantianen. Maar ook het existentialisme van 
Sartre lijkt problematisch voor de personalist: deze gooit 
het kind met het badwater weg en ontdoet de mens van 
werkelijk alles, zodat er geen basis meer lijkt over te blij-
ven om het kostbare in diezelfde mens te bewaren.

Waarom een themanummer over de wijsgerige stro-
ming van het personalisme? In een tijd waarin de wereld 

globaliseert en mensen op het mondiale toneel hoofdza-
kelijk figureren als kosmopoliet, globetrotter, terrorist, 
inheemse, vluchteling of toerist, wordt de vraag naar 
het kostbare van de mens opnieuw acuut. Diverse den-
kers hebben hierop gereflecteerd, enkele worden in dit 
nummer gepresenteerd: Martin Buber (1878-1965), Jan 
Patočka (1907-1977), Simone Weil (1909-1943), Jac-
ques Maritain (1882-1973), Max Scheler (1874-1928) 
en Nikolaj Berdjajew (1874-1948). Timo Slootweg geeft 
een algemene inleiding in het personalisme, waarna de 
overige bijdragen volgen.
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Schets voor een zelfanalyse
Vertaling: Anton Wesselingh

Postuum verscheen in 2004 ‘Esquisse pour une auto-analyse’ van de 
Franse filosoof en socioloog Pierre Bourdieu. In dit boek past hij zijn the-
oretisch gezichtspunt van de reflexieve objectivering consequent toe op 
zijn eigen persoon en op de invloeden van zijn sociale omgeving, die hem 
hebben gemaakt tot wat hij is: een breed georiënteerde, veelzijdige so-
cioloog. Hij vertelt over zijn onvrede met de traditionele Franse academi-
sche filosofie, zijn kritiek op dominante figuren als Sartre, en zijn overstap 
naar de destijds nauwelijks erkende sociologie. Heel ongebruikelijk voor 
zijn manier van schrijven is de inkijk die hij geeft op zijn persoonlijk leven, 
zijn herkomst uit een eenvoudig milieu in de Béarn, het leven op een 
streng jongensinternaat in Pau, zijn indrukwekkende ervaringen als mili-
tair en onderzoeker in de Algerijnse bevrijdingsoorlog en de als weldadig 
ervaren ontplooiing van een briljante student in het intellectuele milieu 
van Parijs in de jaren vijftig.
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