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de menS centraal 
de relevantie van het PerSona-
liSme voor de SamenlevinG van 
vandaaG en morGen
dries deweer & Steven van hecke1

M eer dan honderd jaar geleden bedacht Charles Renouvier, een 
enigszins obscure Franse filosoof, de naam ‘personalisme’ 
voor een verzameling van filosofische uitgangspunten. De 
naam is meer een vloek dan een zegen gebleken. Vandaag 

schept het immers vooral verwarring. Het personalisme lijkt op het eerste ge-
zicht verwant aan individualisme. De persoon centraal plaatsen klinkt onge-
veer hetzelfde als het individu centraal stellen. Niets is echter minder waar. 
Personalisten hebben het helemaal niet begrepen op individualisme. Ze willen 
juist verbondenheid in de verf zetten. Volgens de personalisten zijn wij geen 
opzichzelfstaande individuen. We zijn pas mens omdat we in relatie staan met 
anderen, met onze leefwereld en met waarden en idealen die ons eigenbelang 
overstijgen. Vandaag duikt de term personalisme nog steeds op vele plaatsen 
op, vaak expliciet, nog vaker impliciet. Maar zelden wordt er een duidelijke 
invulling aan gegeven. Er is dus reflectie en debat nodig. Recent brachten wij 
samen met verschillende auteurs de bundel De mens centraal. Essays over het 
personalisme vandaag en morgen (Uitgeverij Pelckmans Pro) uit om alvast een 
duidelijke voorzet te geven.2

veel invloed, weiniG reflectie
Veel grote maatschappelijke instellingen verwijzen naar het personalisme als 
inspiratiebron. Bij CD&V of Zorgnet-Icuro gebeurt dat bijvoorbeeld nog geregeld 
op expliciete wijze. Elders, zoals bij Beweging.net of het katholiek onderwijs 
horen we de term op zich meestal niet meer, maar is de impliciete inhoudelijke 
stempel nog even onmiskenbaar. Het is dus niet dat we vandaag nooit iets 
over het personalisme vernemen. Wouter Beke schrijft regelmatig een boek-
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je in zijn hoedanigheid van voorzitter annex 
huisideoloog van CD&V, en ook onder ideologen 
en ethici binnen die andere instellingen gebeurt 
de nodige reflectie. Telkens gaat het dan om 
de omschrijving van een bepaalde ideologische 
of institutionele visie waarbij men verwijst naar 
het personalisme als inspiratiebron. 
Dat betekent enerzijds dat het personalisme 
zeer invloedrijk is in deze samenleving. Het 
personalisme heeft zijn stempel gezet op onze 
maatschappelijke ontwikkeling in de tweede 
helft van de twintigste eeuw, en doet dat ook 
verder tot op vandaag. Denk maar aan de spe-

cifieke verhouding tussen staat, markt en middenveld die onze samenleving 
zo kenmerkt. Anderzijds moeten we vaststellen dat er eigenlijk geen bredere 
maatschappelijke reflectie meer is over wat dat personalisme inhoudt. Het is 
letterlijk een kwarteeuw geleden dat er in Vlaanderen een boek is verschenen 
dat reflecteert over die eigenheid van het personalisme, onafhankelijk van een 
politieke partij of maatschappelijke organisatie.3 Een update is dus broodno-
dig. Niet dat we de ambitie hebben om dé definitieve antwoorden te geven op 
wat personalisme betekent voor de samenleving van vandaag en morgen. Maar 
als er zoveel naar die filosofie verwezen wordt, dan moeten we op zijn minst 
op tijd en stond kritisch nadenken. We zwengelen dus graag het debat aan. 

het PerSonaliStiSche menSBeeld
De personalistische visie op de mens heeft veel te maken met het tijdperk 
waarin dat denken tot volle bloei kwam. We spreken over de jaren ’30, ’40 en 
’50, of met andere woorden, de woelige jaren voor, tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog. De Westerse samenleving was in de greep van het nazisme en 
het fascisme, de perfide ideologieën die de wereld in brand zetten. Maar ook 
het communisme speelde een prominente rol. De Sovjets mochten dan wel 
een bondgenoot blijken tijdens de oorlogsjaren, de westerse goegemeente 
bleef tegelijkertijd beducht voor het ‘rode gevaar’. Fascisten en communisten 
hebben immers gemeen dat de mens in beide gevallen een onbetekenend 
radertje is in een groter geheel, een willoze soldaat in dienst van het collec-
tief. Voor communisten is dat collectief de arbeidersklasse, voor fascisten de 
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staat of het volk, maar onderliggend speelt hetzelfde mechanisme: een mens 
heeft pas betekenis als hij zich ondergeschikt maakt aan de groep. Lijnrecht 
daartegenover stond de verheerlijking van het individu en het schaamteloze 
nastreven van eigenbelang in het ‘bourgeoiskapitalisme’, zoals de westerse 
ideologie in die tijd bestempeld werd. Vandaag spreken we eerder over ‘neoli-
beralisme’, maar de teneur blijft gelijk: een mens is een ander niets verschul-
digd, we moeten simpelweg ons eigen geluk nastreven, desnoods ten koste van 
de medemens. Ook die ideologie lag onder vuur, niet in het minst omdat ze 
fundamentele waarden als naastenliefde en solidariteit onderuithaalt. Volgens 
de personalisten was dat gebrek aan waardebesef, net als bij die andere ideo-
logieën, de bron van het failliet van de westerse beschaving zoals dat tot uiting 
kwam in de oorlogsgruwel in het algemeen en de Holocaust in het bijzonder. 
Het alternatief koos voor een nieuwe kijk op de plaats en de rol van de mens in 
de moderne samenleving. Personalisten verwierpen zowel het collectivisme van 
communisten en fascisten als het individualisme van dat zogenaamde ‘bour-
geoiskapitalisme’. Toch wilden de personalisten strikt genomen geen alternatie-
ve ideologie vormen. De bedoeling van personalistische denkers als Emmanuel 
Mounier, Jacques Maritain en vele anderen was eerder om een alternatief voor 
ideologie te ontwikkelen. Ideologische doctrines zagen ze als een instrument 
van onderdrukking. In de plaats van een dwingende ideologie moest het perso-
nalisme een breed ethisch perspectief op de beschaving bieden. Het centrale 
uitgangspunt van dat perspectief stelde dat de mens geen op zichzelf staand 
individu is, maar een gemeenschapswezen. 
Desalniettemin heeft elke mens een absolute 
individuele waarde. De gemeenschap staat dus 
niet boven de mens. Integendeel, de gemeen-
schap moet ten dienste staan van de mens. 
De personalisten zochten bovendien naar een 
volledige visie op de mens in de samenleving, 
een visie die de hele persoon in acht neemt, 
in plaats van de mens te reduceren tot een of 
ander deelaspect. Bij hen moesten alle aspec-
ten van het mens-zijn, en dan vooral zowel de 
spirituele dimensie als de materiële dimensie, 
in evenwicht gebracht worden. Jacques Maritain 
noemde dit daarom ‘integraal humanisme’.

met de focus op de relationele en 
spirituele dimensie van het mens-
zijn zou een personalistisch per-
spectief de weg kunnen tonen naar 
de samenleving van morgen, waarin 
we antwoorden weten te formule-
ren op de vele maatschappelijke 
problemen die geworteld zijn in de 
individualistische en de materia-
listische reflex van de samenleving 
van vandaag.
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uniek, verBonden, SPiritueel
Het personalisme stelt de menselijke persoon centraal. Maar wat betekent dat? 
Waar het begrip ‘individu’ zelfgenoegzaamheid vooropstelt, daar benadrukt het 
persoonsconcept dat de mens niet alleen een uniek, maar ook een verbonden 
en spiritueel wezen is. Er zijn dus drie centrale kenmerken:

Kenmerk 1
Omdat elke mens uniek is, mag die nooit ondergeschikt worden aan de groep. 
Niemand mag opgeofferd worden, niemand mag over het hoofd worden gezien. 

Kenmerk 2
Een mens wordt pas mens in relatie met anderen. We mogen dan wel beschik-
ken over eigen vermogens en talenten, we kunnen ons pas ontplooien omdat 
we ingebed zijn in een gezin, in verenigingen en in brede samenlevingsverban-
den die voor ons zorgen en waarvoor wij op onze beurt zorg dragen. 

Kenmerk 3
Een menselijk bestaan behelst meer dan alleen een relatie tot jezelf en tot 
anderen. Volwaardig leven als mens heeft ook een spirituele dimensie. De 
meeste oorspronkelijke personalisten waren van christelijke signatuur. Vanuit 
die christelijke oorsprong bestaat de neiging om het spirituele in religieuze of 
louter christelijk-katholieke termen te zien, maar dat hoeft niet noodzakelijk 
het geval te zijn. De kern van de zaak is dat de mens op zoek is naar meer 
dan alleen maar de vervulling van materialistische verlangens. De zin van het 
leven vinden we in het transcendente, dat wil zeggen, in het engagement voor 
waarden en idealen die het individu overstijgen. 

doel van het Boek
De kernideeën van het personalisme vertonen wel degelijk een onaangetast 
kritisch potentieel. Met de focus op de relationele en spirituele dimensie van 
het mens-zijn zou een personalistisch perspectief de weg kunnen tonen naar 
de samenleving van morgen, waarin we antwoorden weten te formuleren op 
de vele maatschappelijke problemen die geworteld zijn in de individualistische 
en de materialistische reflex van de samenleving van vandaag. Wanneer de 
klimaatopwarming vrijwel ongehinderd voortgaat, wanneer het normaal wordt 
om zelfs de meest elementaire vormen van solidariteit in vraag te stellen, 
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van de Conventie van Genève tot zelfs de kinderbijslag, wanneer we steeds 
angstiger worden voor alles en iedereen die anders is dan wij, dan is er een 
fundamenteel probleem met hoe wij denken over de betekenis van leven en 
samenleven. De verleiding is groot om dan te zoeken naar revolutionaire al-
ternatieven, maar in de plaats van onze hoop te stellen op nieuwlichterij is er 
wellicht een meer voor de hand liggende weg vooruit. De manier waarop onze 
samenleving vooruit is gegaan sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is 
immers geen toeval. Daar stak wel degelijk een visie achter. De filosofie van 
het personalisme vormde het kritische denkkader om een betere samenleving 
uit te denken. Waarom zou het dat ook vandaag niet kunnen zijn? 
Dan moeten we wel dat kritische potentieel aanboren. Het feit dat het per-
sonalisme zijn stempel heeft gedrukt op onze maatschappij maakt deze op-
dracht er in feite niet gemakkelijker op. De verleiding is groot om de persona-
listische filosofie te verengen tot wat de christendemocratie daar in ons land 
van gemaakt heeft, en tot op vandaag van maakt. Wie meent dat de ideeën 
daarmee uitgeput zijn en geen vernieuwend elan tot stand kunnen brengen 
in een hedendaagse samenleving, die moet maar eens over de grens kijken. 
Naar Denemarken bijvoorbeeld, waar het personalisme nooit door een politieke 
partij geclaimd is geweest en vandaag, onbezoedeld door de erflast van de ge-
schiedenis, inspiratiebron is voor een brede maatschappelijke beweging. Men 
ontdekt er een hoopvolle en rijke visie op mens en maatschappij. Dat moet ook 
bij ons mogelijk zijn.
Daarom werkt het eerste deel van het boek het personalistische denkkader ver-
der uit, niet op een monolithische manier, maar juist op een manier die de veel-
zijdigheid in de verf zet. Eerst licht Emmanuel Gerard de historische wortels 
van de personalistische filosofie en haar invloed 
in België toe. Daarna nemen we de inhoud van 
het denkkader onder de loep. We maken daar-
voor een onderscheid tussen een microniveau 
en een macroniveau. Op het macroniveau leg-
gen Luk Bouckaert en Geert Bouckaert uit hoe 
het personalisme begrepen moet worden als 
een bijzondere methode om de werkelijkheid te 
benaderen en om maatschappelijk beleid vorm 
te geven. Daar verschijnt personalisme als een 
eigenzinnige benadering van de samenleving. 

het personalisme slaagt er dus in 
om tegelijkertijd vanzelfsprekend 
en radicaal te zijn. dat op zich 
biedt reeds stof tot nadenken, 
bijvoorbeeld over onze omgang 
met de hoofddoek, maar ook over 
het uitblijven van betekenisvolle 
gedragsverandering om de klimaat-
opwarming te bekampen.
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Op het microniveau kunnen we het personalisme begrijpen als een vorm van 
levenskunst, een verzamelde wijsheid voor het vinden van zin en geluk in het 
leven. Mia Leijssen legt uit hoe het personalistische mensbeeld resoneert in 
de hedendaagse ontwikkeling van de zogenaamde positieve psychologie. Op 
die manier is het personalisme ook een leidraad voor het persoonlijke leven. 
Het personalisme biedt dus zowel een blik op de samenleving als een blik op 
het persoonlijke leven. 
Met die denkkaders in het achterhoofd keren we in het kerngedeelte van het 
boek naar de praktijk. We leggen de focus op specifieke domeinen van ons 
leven en samenleven. Telkens laten we eerst een expert aan het woord. Die ex-
pert reflecteert over de betekenis van het personalisme voor de hedendaagse 
uitdagingen in het domein in kwestie, gaande van onderwijs tot spiritualiteit, 
van economie tot gezondheidszorg, en van burgerschap tot ecologie. Die re-
flectie koppelen we telkens aan een respons van een ervaringsdeskundige, 
iemand die met de beide voeten in de concrete realiteit staat. 

PerSonaliStiSche Paradoxen
Doorheen het boek loopt een duidelijke rode draad. Ondanks de diversiteit aan 
thema’s en invalshoeken botsen we voortdurend op dezelfde paradoxen. 

Paradox 1: Vanzelfsprekend en radicaal
Een eerste paradox heeft te maken met de vertrouwdheid van de personalisti-
sche kernideeën. Wat de personalisten vertellen is op het eerste gezicht zeer 
vanzelfsprekend. “Dat mensen zich zowel individueel, relationeel als levens-
beschouwelijk moeten kunnen ontplooien, lijkt eerder een evidentie,” schreef 
Btisam Akarkach. “In onze samenleving zullen maar weinigen immers zeggen 
dat ze zich tegen individuele ontplooiing kanten, dat het als mens onnodig is 
om zich relationeel te ontwikkelen en dat men niet alle kansen moet krijgen 
om de eigen levensbeschouwing uit te diepen.” Zij, net zo goed als de andere 
auteurs, wijst er echter op dat die vanzelfsprekendheid verdwijnt wanneer we 
dieper nadenken, en in het bijzonder wanneer we personalisme in de praktijk 
willen brengen. De menselijke persoon centraal zetten, daar is niemand tegen, 
maar dat is bij nader inzien veel radicaler en veeleisender dan we op het eerste 
gezicht vermoeden. Dat is zo voor onze omgang met levensbeschouwelijke di-
versiteit, bijvoorbeeld in het onderwijs, maar evengoed voor de verbondenheid 
met onze leefwereld, waar we pas vandaag de diepe ecologische dimensie van 
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het personalisme ten volle lijken te beseffen. Het personalisme slaagt er dus 
in om tegelijkertijd vanzelfsprekend en radicaal te zijn. Dat op zich biedt reeds 
stof tot nadenken, bijvoorbeeld over onze omgang met de hoofddoek, maar ook 
over het uitblijven van betekenisvolle gedragsverandering om de klimaatopwar-
ming te bekampen. 

Paradox 2: Cliché en frisse wind
Ook het personalistische taalgebruik toont zich paradoxaal. Aan de ene kant 
lijkt het personalistische discours gemeengoed te zijn. Slagzinnen als “Elke 
mens telt” of “Respect voor de menselijke waardigheid” zijn als het ware 
dooddoeners, die net zo goed betekenisvol als leeg kunnen zijn. Wat daarente-
gen vooral opvalt, is dat het personalisme ons daarnaast ook confronteert met 
allerlei begrippen die in onbruik geraakt zijn, maar die een onweerstaanbare 
frisheid uitstralen wanneer hun kritisch potentieel ontluikt. Wanneer Petrus-
chka Schaafsma spreekt over schroom, Henk Opdebeeck over mededogen en 
barmhartigheid of Stef Aerts en Jos Geysels over rentmeesterschap, dan blij-
ken die onmodieuze termen geweldig pertinent.

Paradox 3: Omgekeerde blinde vlekken
In elk geval verschijnt het personalisme als een oefening in het lezen van 
de maatschappij. De bedoeling is steevast te trachten om alomtegenwoordige 
fenomenen te verstaan en kritisch te evalueren. Een volgende paradox die 
we daarbij vaststellen is dat de personalistische invalshoek vandaag enerzijds 
opvallend parallel loopt met de insteek van de oorspronkelijke personalisten, 
terwijl de uitkomst van die personalistische invalshoek vandaag desalniettemin 
vaak tegengesteld blijkt aan die van weleer. Net zoals halverwege de twintig-
ste eeuw staat het personalisme ook vandaag voor een kritische afstandname 
van de bestaande orde, voor de verwerping van de pensée unique. De blinde 
vlekken die daarmee onder de aandacht worden gebracht, zijn echter verschil-
lend. Waar de aandacht voor de menselijke waardigheid toen vooral een dam 
moest opwerpen tegen een te veel aan collectivisme, aan verstikkend groeps-
denken, wijst hetzelfde personalistische mensbeeld ons vandaag eerder op 
het losgeslagen individualisme. Wanneer bijvoorbeeld Petruschka Schaafsma 
reflecteert over de personalistische verhouding tussen het private en het pu-
blieke domein, dan moeten we vaststellen dat het onderscheid destijds vooral 
het individu moest beschermen tegen het collectief. Vandaag is het veeleer 
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omgekeerd. Nu moeten we ons vooral de vraag stel-
len hoe we de individuen nog tot verbondenheid 
met de samenleving kunnen bewegen. Een gelijk-
aardig fenomeen stellen we vast wanneer het gaat 
over de rol van levensbeschouwing in de publieke 
ruimte. De roep om een pluralistische openheid is 
vandaag geen verzet meer tegen een opdringerige 
levensbeschouwing, maar eerder tegen een obses-
sie voor neutraliteit en levensbeschouwelijke onzij-
digheid, zoals die bijvoorbeeld tot uiting kwam in het 
recente debat over het uitzenden van erediensten op 
de openbare omroep.

Paradox 4: Verbindende diversiteit
De openheid voor transcendentie, de aandacht voor de spirituele dimensie van 
ons bestaan, is allesbehalve vanzelfsprekend in de samenleving van vandaag. 
Levensbeschouwing wordt vandaag al te vaak als een bedreiging gezien, als 
iets dat muren optrekt tussen mensen of, erger nog, bevolkingsgroepen tegen 
elkaar opzet. Het personalistische perspectief doorbreekt die vooroordelen. 
Opnieuw toont zich een paradox, in de zin dat de diversiteit aan levensbe-
schouwing juist verbindend kan zijn. Oorspronkelijk voortgekomen uit de chris-
telijke traditie toont het personalistische mens- en maatschappijbeeld zich 
vandaag vooral als een denkkader dat in alle gangbare levensbeschouwingen 
weerklank kan vinden. We gaan al te gemakkelijk uit van de idee dat de groot-
ste gemene deler van een pluralistische samenleving niet meer kan zijn dan 
een enge modus vivendi: leven en laten leven. Ieder die zich verschuilt achter 
zijn rechten en dan ook maar de rechten van de ander noodgedwongen erkent, 
louter en alleen om de eigen rechten gewaarborgd te zien. Het personalisme 
inspireert ons tot meer. Het wijst op een “streven naar het goede leven met 
en voor anderen in rechtvaardige instellingen”, zoals Paul Ricoeur dat uitdrukt. 
Dat streven is de kern van elk menselijk leven. Daarmee weten we nog niet 
wat het goede leven is of wat rechtvaardigheid inhoudt, maar we weten wel 
dat onze vrijheid ten diepste een verantwoordelijkheid is om samen naar een 
antwoord te zoeken op die vragen. Om niet roepend en prekend, maar vooral 
luisterend in het leven te staan. 

ieder die zich verschuilt 
achter zijn rechten en dan ook 
maar de rechten van de ander 
noodgedwongen erkent, louter 
en alleen om de eigen rechten 
gewaarborgd te zien.  
het personalisme inspireert ons 
tot meer.
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Paradox 5: Blijvend inspirerend, blijvend gebrekkig
De laatste en misschien wel belangrijkste paradox die we doorheen onze den-
koefening over de hedendaagse relevantie van het personalisme zien lopen, is 
de vaststelling dat de ideeën van de oorspronkelijke personalisten zowel blij-
vend inspirerend als gebrekkig blijken. Op allerlei manieren tonen de auteurs 
aan dat Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Paul Ricoeur en andere per-
sonalisten ook vandaag onze ogen kunnen openen voor de mogelijkheden van 
een beter leven en een beter samenleven. Tegelijkertijd is er nood aan kritiek. 
De radicale boodschap van respect voor de mens als uniek, verbonden en spi-
ritueel wezen is niet altijd ten volle begrepen of doorgedacht. Zo wijzen Jonas 
Slaats en Btisam Akarkach elk op hun manier op de valkuilen van een enge 
invulling van de aandacht voor de spirituele dimensie van het leven, waarbij we 
andere levensbeschouwingen uitsluiten. Stef Aerts en Jos Geysels bekritiseren 
dan weer de manier waarop de verbondenheid met de leefwereld te lang in het 
verdomhoekje is blijven staan, ondanks het feit dat het volstrekt binnen de lo-
gica van de personalistische uitgangspunten ligt om dat juist niet toe te staan. 

tot Slot
We kunnen besluiten dat het personalisme geen eenvoudig denkkader is. Het 
past voor de snelle antwoorden en het vraagt ons om steeds op de uitkijk te 
staan voor de dimensies en – in het bijzonder – de mensen die we over het 
hoofd dreigen te zien. Het laatste woord is daarom ook nooit gezegd. En dat is 
uiteindelijk ook onze bedoeling: Dat het niet bij deze publicatie blijft maar dat 
er veel woordenuitwisseling mag volgen.


