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1) Prof. dr. Paul van Tongeren over de proefschrifteditie van Zingeving in het 

Westen 

 

Het manuscript van Peter Abspoel is gedurfd, verreikend, erudiet en uitdagend. 

Het is beslist gedurfd om de grote patronen van zingeving in drie modellen te 

vatten. Natuurlijk verdwijnen daardoor allerlei verschillen naar de achtergrond, 

maar dat is de prijs die men moet betalen voor een typologie die interessante 

achterliggende patronen zichtbaar maakt. De studie is te veelomvattend om aan 

een enkele discipline gebonden te kunnen worden. Metafysica, cultuurfilosofie, 

geschiedfilosofie, godsdienstfilosofie, antropologie – ze dragen allemaal bij tot het 

grote ontwerp dat de auteur presenteert. Zo’n stoutmoedige poging om zoveel te 

omvatten in één theorie, maakt zich natuurlijk kwetsbaar: door zich op vele 

gebieden te bewegen, spreekt de auteur steeds veel verschillende specialismen 

aan. Hij doet dat echter op basis van een indrukwekkende eruditie en dwingt zo 

de specialisten over hun grenzen te gaan. Elke lezer zal zich uitgedaagd voelen 

door een of meer van de stellingen die de auteur – met verve en zonder zich te 

verbergen – verdedigt: dat traditie of traditionele zingeving aan de basis van elke 

zingeving ligt, dat zo verschillende figuren als de Westerse geschiedenis te zien 

heeft gegeven allemaal op hun eigen wijze een strijdersethos belichamen, dat in 

het christendom de traditionele zingeving van het haar bedreigende gevaar wordt 

bevrijd, zodat traditie niet meer afsluit maar met een eschatologische toekomst 

verzoend wordt; het zijn slechts enkele van de gedurfde thesen die Peter Abspoel 

naar voren brengt. Het boek verdient het bediscussieerd te worden; en als het 

gelezen wordt, zal het zonder twijfel discussies oproepen. 

 

 

 



2) Aanbeveling van schrijfster Manon Uphoff 

 

Het gebeurt niet vaak dat je een boek onder ogen krijgt dat werkelijk in staat is je 

eigen denken te prikkelen, open te breken, er iets aan terug te geven wat je gaandeweg 

verloren dacht te hebben. Jaren geleden las ik A Secular Age van Charles Taylor en 

voelde: hier is een schrijver bij machte mij de beperkingen van mijn eigen denken te 

laten zien, en mij tegelijk nieuwe ruimte te bieden. Dezelfde ervaring had ik tijdens het 

lezen van het manuscript Zingeving in het Westen van Peter Abspoel. 

 

Dit uitgebreide, in heldere taal geschreven onderzoek naar de rol van traditie, en naar 

de consequenties van de veronachtzaming van traditie, is meeslepend en doet recht 

aan een ervaring van het menszijn die al te gemakkelijk, zeker in een te veel op taal 

gericht denken (dat in de plaats van het ervaren en voelen is komen te staan), als te 

onmiddellijk, primitief en derhalve niet relevant wordt beschouwd. Het is een dik boek, 

maar ook een noodzakelijk boek. Het boeit van begin tot eind, vanwege de 

nauwkeurige bewegingen die het maakt rondom drie dominante patronen van 

zingeving: traditionele zingeving, het strijdersethos, en christelijke zingeving, zonder 

traditionele zingeving hiërarchisch te onderschikken. Opmerkelijk is ook de 

behandeling van het christendom: de auteur betoogt dat het zuivere christendom niet 

te vinden is in stromingen die het geloof voorstellen als een opwaartse weg, maar juist 

in het door traditie ‘bezoedelde’ christendom. Hij nodigt je als lezer uit om op een 

nieuwe manier zowel naar de christelijke bronnen als naar manieren van christelijk 

leven te kijken. 

 

De zorgvuldige, verkennende, onderzoekende methode en de directe, toegankelijke 

stijl verbinden de filosofie weer met het concrete, met het handelen, met de werkelijke 

wijze waarop wij mensen ons leven (proberen te) leiden. Zo krijgt wat het leven zijn 

waardigheid en toewijdingswaardigheid geeft een plek in het denken en behoudt het die 

daarbuiten (waar het immers al bestond). Zingeving in het Westen is voor mij een 

even avontuurlijk als bevrijdend boek, geschreven vanuit een moedig perspectief. Ik 

hoop dat het zijn weg naar een breed publiek zal vinden. 

 

 
3) Leesrapport Henk Hoeks (voormalig redacteur-uitgever SUN, overleden in 
2017), geschreven voor Uitgeverij Vantilt  
 

De auteur van dit werk is letterlijk niet voor een kleintje vervaard. Zowel in omvang 

als wat thematiek betreft durft de auteur buiten de perken te gaan. Het duurde even, 

maar na verloop van een aantal pagina’s slaagt de schrijver erin je bij zijn vraagstelling 

te betrekken, hij weet je te pakken en mee te sleuren met zijn betoog. Althans zo 

verging het mij. Ik had enige tijd nodig om te begrijpen wat de inzet van de auteur is, 

waar het hem om te doen is. Zodra je dat door begint te krijgen, sla je als lezer met 

hem een weg in die leidt naar het hart en het wezen van de westerse cultuur.  

De inzet is dus niet gering. Zingeving in het Westen moet, ondanks dat het een 

academische dissertatie is, worden gekarakteriseerd als een persoonlijke zoektocht die 

de auteur langs talrijke auteurs voert, bekende en minder bekende, eens befaamde en 

nu in de vergetelheid weggezakte namen, zoals Maurice Blondel of Denis de 



Rougemont... , twee filosofen wier namen toen ik begon te studeren nog volop 

circuleerden. Hij denkt na over de zingeving in het Westen en ziet daar drie patronen 

aan het werk: de traditie, het strijdersethos en het christendom... Een belangrijke 

bijdrage vind ik zijn analyse van de traditie of traditionele maatschappij – hij vergelijkt 

de beide andere patronen met het patroon van de traditionele zingeving. De stelling 

van de auteur is dat al ons zingeven uiteindelijk is gebaseerd op traditionele zingeving, 

die voor het denken nogal ongrijpbaar is. Zij ontplooit zich in het concrete, plaats- en 

tijdgebonden leven, dat steeds het leven van een menselijke gemeenschap is. Sinds de 

vroege middeleeuwen is er in het Westen, zo luidt de conclusie, meer dan één 

patroon van zingeving aan te wijzen. Er strijden in het individuele en het collectieve 

leven drie patronen om de voorrang, elk met zijn eigen zwaartepunt, een eigen 

wereldbeeld, mensbeeld, ‘logica’ en deugdenethiek. 

De auteur heeft een groot en in zekere zin ook een groots werk verricht. Het is 

bepaald indrukwekkend. Bovendien schrijft hij heel behoorlijk: helder, vloeiend, 

dwingend... 

 

 

4) Uit een recensie in Trouw van Marijke Lourense (‘Wat hebben wij tegen 

traditie?’) 

https://www.trouw.nl/home/wat-hebben-wij-tegen-traditie-~ac075a8e/ 

 

Een groot deel van zijn boek wijdt Abspoel aan de geschiedenis van het westerse 

wantrouwen tegen traditie. De gedachte heerst dat we pas sinds de Verlichting, of iets 

eerder, sinds de Renaissance en de Reformatie, het woord 'traditie' zijn gaan 

associëren met onvrijheid, irrationaliteit en bijgeloof. Maar het Europese anti-

traditionalisme blijkt van veel ouder datum: het gaat volgens Abspoel... terug op het 

strijdersethos van de Germaanse krijgers, die alleen de god van de oorlog als hogere 

macht erkenden en uitsluitend leefden voor hun passie: extatisch vechten. [...] 

Als antropoloog en katholiek (hij werd het in 1991) doet hij hartstochtelijk zijn best 

om de waardevolle kanten van de traditie en een niet-intellectualistisch, katholiek 

christendom met elkaar te verbinden. Met als resultaat een soms wel erg eigenzinnige 

persoonlijke geloofsopvatting, van een vuur en betrokkenheid die je zelden in een 

academisch proefschrift aantreft. [...] 

 

Helaas dus geen boek om u van de zomer lekker mee onder een schaduwrijke plataan 

te installeren. Hoewel? Als u zich mee laat drijven op Abspoels woordenstroom, zult u 

toch geregeld op een zin stuiten die uw misschien nu nog ingedutte verlangen naar iets 

heiligs in deze wereld opeens verrassend wakker schudt. 

 



 

5) Uit een recensie (5 sterren) van O.W. Dubois op boekensite Kameel.nl 

https://www.kameel.nl/producten/boeken/algemeen/religie/zingeving-in-het-

westen:9789460042713 

 

Het christelijk geloof moet daarom niet gezien worden ‘als een integraal alternatief 

voor traditionele zingeving, maar als iets dat nodig is om het vertrouwen in wat 

onvervangbaar is in traditionele zingeving te redden, in een wereld waarin dat 

vertrouwen van veel kanten bedreigd wordt’. Mooi is dat de schrijver hieraan toevoegt 

dat de navolging van Christus, waartoe christenen worden opgeroepen en waartoe ze 

geloven in staat te worden gesteld door de genade en de Geest, een verdere 

levensaanvaarding vereist dan de mens op grond van traditionele zingeving kan 

opbrengen; mooi is eveneens zijn opmerking dat het centrale motief van het christelijk 

ethos, dit in de lijn met het Leitmotiv van het joodse geloof, ontferming is. 

 

Een belangrijk en inhoudsrijk boek dat van grote geleerdheid getuigt en verassende en 

verrijkende inzichten geeft in eeuwen van Westers denken. 

 

 

6) Uit een bespreking (‘Verrassend nieuw licht op het vraagstuk van zingeving’) 

van Wim Couwenberg voor Civis Mundi: Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur 

http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=3113 

 

De auteur is een cultureel antropoloog. Het boek is de aangepaste publieksversie van 

zijn proefschrift, waarop hij in 2015 in Nijmegen als filosoof gepromoveerd is. Het is in 

de Nederlandse taal verschenen, wat tegenwoordig opvalt, gezien de verregaande 

verengelsing van de Nederlandse universiteit. Het munt uit in goed geformuleerd 

Nederlands. 

[...] 

Het [boek] werpt in mijn ogen een verrassend nieuw licht op het vraagstuk van 

zingeving, dat onder invloed van het wijdverbreide nihilistische levensbesef geheel uit 

beeld geraakt lijkt. Het boek biedt een nieuwe atypische benadering van het vraagstuk 

van zingeving, die noopt tot nieuwe intellectuele reflectie daarop. Ik heb besloten dit 

bijzondere boek spoedig onder de aandacht te brengen, en dus niet te wachten tot ik 

het zelf intellectueel helemaal verwerkt heb. Dit boek verdient nu al de nodige 

publieke aandacht. 

 

 

7) Uit een recensie van Taede Smedes voor NBD Biblion 

 

Moeilijk, maar indrukwekkend, verhelderend en met een bijzonder originele en 

vernieuwende kijk op de westerse cultuurgeschiedenis en de hedendaagse worsteling 

met religie in de samenleving. 

 

 



8) Uit een korte recensie in Volzin: Magazine voor religie en samenleving 

 

Een boeiend, diepgravend, maar niet altijd eenvoudig essay van een bevlogen cultureel 

antropoloog. 

 

 

9) Uit een recensie op de boekensite leestafel.info 

http://www.leestafel.info/peter-abspoel 

In een tijd waarin door veel mensen gezocht wordt naar zingeving, is dit zeker een 

boek dat de moeite waard is om het denken daarover te stimuleren en van bijzondere 

inzichten te voorzien. 

 

10) Uit een uitgebreide recensie van Gé Speelman (‘Het verval van het “gewone” 

geloven’) in het tijdschrift Radix (nr. 42) 

 

De lezer wordt uitgedaagd door de lengte van de zinnen en de uitgebreidheid van het 

betoog, maar het loont om die uitdaging aan te gaan. De auteur geeft aan dat hij niet 

een proefschrift heeft willen schrijven waarin een of twee auteurs besproken zouden 

worden, maar hij heeft aan veel verschillende bronnen zijn gedachten gescherpt. Ik vind 

het een interessante en originele bijdrage aan een aantal discussies. 

 

Ten eerste die over de betekenis van secularisatie en het verlies aan traditiebesef in 

het Westen. [...] 

 

Ten tweede is er veel discussie over het verschil tussen dit constante gereflecteerde 

handelen, dat uitgaat van de beheersing van het dagelijks leven, en de rol van ‘tacit 

knowledge’ (Polanyi) en ‘habitus’ (Bourdieu), vormen van ongereflecteerd maar zeker 

niet louter instinctmatig praktisch handelen. Mensen zijn niet in de eerste plaats 

reflecterende kleine filosofen; ze beleven vaak het meeste in het praktisch bezig zijn 

met zingeving. [...] 

 

Ten derde geeft de schrijver een belangrijke impuls aan de discussie over de 

inculturatie van het christendom in het Westen, een volgens mij nog steeds niet 

voldoende verkend terrein. Hoewel onder theologen veel belangstelling is voor 

interculturele theologie, wordt er daarbij vaak nog onbewust van uitgegaan dat de 

interactie van het christendom met een bepaalde cultuur (bijvoorbeeld de Chinese, de 

Afrikaanse cultuur) iets is dat door Westerse geleerden bestudeerd wordt en over 

niet-Westerse culturen gaat. Het idee dat de Westerse theoloog niet de neutrale 

buitenstaander is die ‘objectief ’ naar de ander kijkt, maar altijd vanuit een bepaalde 

positie redeneert is ook na tientallen jaren postkoloniale kritiek niet overal ingedaald. 

 

 



11) Uit een recensie van Pieter van Petegem (‘Westerse zingeving op de 

filosofische snijtafel’) voor Ignis Webmagazine 

http://www.igniswebmagazine.nl/religie/westerse-zingeving-op-filosofische-snijtafel/ 

 

Een kanjer. Niet alleen qua omvang (500 bladzijden, waarvan een 50-tal voor de 

inleiding, nog eens 50 voor de eindnoten en een andere 50 excursus; dát soort boek), 

maar ook qua inhoud.  

 [...] 

Telkens weer ben je verbaasd hoe de verschillende brillen die Abspoel je opzet andere 

aspecten uit onze cultuur doen oplichten, zodat je ja-knikkend boven het boek komt te 

zitten. 

 [...] 

...[we]  worden... door zijn werk begenadigd met een verstandig boek over de 

schijnbaar paradoxale vermenging van de hang naar traditie en het verbreken ervan in 

het christelijke Westen. Precies het onderkennen en onderscheiden van de drie 

‘geesten’ die ons drijven ontrafelt de paradox. 

 

 

12) Uit een recensie van Jacques De Visscher in De uil van Minerva (Volume 30, nr. 

3) 

 

Peter Abspoel weet die saaiheid [van het gemiddelde proefschrift] te overwinnen 

omdat hij zelf iets te vertellen heeft. Dat is het belangrijkste en maakt van het boek een 

bijzonder verdienstelijke studie. De auteur beperkt zich niet tot het reproduceren en 

combineren en het compileren van citaten uit boeken van geleerde dames en heren die 

zelf al heel veel hebben gecompileerd. [...] 

 

Vooral het begrip toewijdingswaardige wereld is me uit het hart gegrepen. [...] 

 

Deze agressieve trek van de westerse traditie noemt Abspoel in het historisch en 

thematisch bijzonder rijk onderbouwde tweede deel van zijn boek het ‘strijdersethos’. 

[...] 

 

Peter Abspoel heeft een eigenzinnig boek geschreven. Heeft dit hier en daar het nadeel 

dat hij niet altijd gemakkelijke omwegen bewandelt, het heeft het voordeel dat het 

spiritueel en wijsgerig avontuurlijk is en de moed heeft een perspectief te bieden. De 

lezer moet een lange en moeilijke weg met de auteur aankunnen. Hij wordt beloond 

voor zijn doorzettingsvermogen dat niet het zelfde is als volgzaamheid – zijn kritische 

zin hoeft hij zeker niet op te geven. Hij doet bovendien ook zijn voordeel bij de 

kennismaking met een aantal begeleiders van Abspoel die uit de modieuze intellectuele 

belangstelling zijn verdwenen. 

 

 

 

 



13) Uit een bespreking van Pierre Trouillez in Collationes: Tijdschrift voor theologie 

en pastoraal (47e jaargang, nr. 3) 

 

Het eerste deel van zijn uiteenzetting komt neer op een stevig onderbouwd pleidooi 

om de traditionele zingeving, het zich gewonnen geven aan de waarden en waarheden 

van de traditie, te aanvaarden als de noodzakelijke basis voor elk vruchtbaar handelen 

en elke betrouwbare reflectie. [...] 

 

Het boek is in uitstekend Nederlands geschreven, maar dit betekent niet dat de 

lectuur ervan een wandeling door het park is, ofschoon de auteur zijn exposé geregeld 

‘verlicht’ met concrete voorbeelden en verhalen. Vooral in het eerste deel, over de 

traditionele zingeving, graaft hij in diepe filosofische lagen, en dat moet hij wel in een 

tijd en cultuur waar elke nieuwe aandacht voor de traditie gemakkelijk als verdacht 

verschijnt. Het tweede deel is gemakkelijker te behappen, zeker voor wie historische 

interesse heeft. De lectuur van het laatste deel, over het christendom, is een absolute 

must voor wie met dit geloof op een indringende en soms verrassende wijze wil 

kennismaken. 
 

 

 

 



Interviews (Friesch Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Tertio) 
 

 



 
 

 





 





 


