
Humaniteit kan als de centrale idee van het humanisme beschouwd worden. Niet dat 
het op die idee het alleenrecht bezit. Maar het humanisme, het woord zegt het al, heeft 
wel een speciale relatie tot het humanum, dat wat de mens tot mens stempelt. 

In de lange traditie van het humanisme die van de oudheid tot vandaag loopt zijn heel 
verschillende invullingen van de humaniteitsidee gegeven. Maar steeds gaat het om 
een interpretatie van de menselijke zijnswijze waarbij de eigen ervaring van de mens 
het uitgangspunt vormt. En waarbij het (echte) menszijn als een opgave gezien wordt 
waaraan door geestelijke vorming en verdieping gewerkt moet worden. 

In de laatste eeuwen is in de hoofdstroom van het humanisme grote nadruk op indi-
viduele autonomie en mondigheid komen te liggen. Het volgde daarmee de algemene 
ontwikkeling van de westerse cultuur die door een vervreemding van de natuur, een 
veruiterlijking van de tussenmenselijke betrekkingen en een verdampen van de spi-
rituele dimensie van het bestaan gekenmerkt is. De daaruit voortvloeiende vraag-
stukken, het milieu-, het gemeenschaps- en het zinprobleem, vormen dan even zoveel 
uitdagingen aan het adres van het humanisme. 

In dit boek wordt een pleidooi gevoerd voor een herijking van de idee van het huma-
num. Het schetst de contouren van een notie van humaniteit die een positieve rela-
tie tot de natuur inhoudt, getekend is door een sociaal ingekleurde autonomie met 
een menselijk gezicht en die een ander venster op de zinproblematiek opent door het 
menselijk zoeken naar zin in te bedden in een spiritueel te noemen kader. 
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