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Preprint 

Gerard Koek, Op het spel gezet; Een speurtocht naar de zin of zinloosheid van het leven, 
Best, Damon, z.j. (1993); 192 pp., ƒ 32,-, ISBN 9071309770. 

De auteur is een uitgetreden priester die jarenlang als docent filosofie binnen het HBO 
werkzaam was. Dit boek richt zich dan ook primair tot HBO-studenten en -docenten, en 
wel met name binnen de sectoren gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en 
sociaal-cultureel werk. Koek maakt een scherp onderscheid tussen `doel van het leven' en 
`zin van het leven'; `doel' is iets toekomstigs en wie streeft naar zo'n doel raakt de zin 
van het leven (in het heden) juist kwijt. Er is niet één zin van het leven; ieder mens moet 
op zoek naar de zin van zijn/haar eigen leven. K. zelf kiest als motto: `Geniet van het 
leven, want morgen gaan we dood' (63). Het is niet te hopen, dat dit boek daadwerkelijk 
in het HBO gebruikt wordt. De auteur is er veelmeer op uit zijn eigen keuzes te 
verantwoorden, dan de lezer tot nadenken te prikkelen, en zelfs zijn verantwoording van 
zijn eigen keuzes vindt vaak veeleer op een intuïtief dan op een reflexief en argumentatief 
niveau plaats. Over het christendom dat hij achter zich liet spreekt hij uiterst 
ongenuanceerd. Een gigantische hoeveelheid aantekeningen (alle linkerbladzijden bestaan 
uit noten!) verhogen de bruikbaarheid binnen het onderwijs niet. Veel aantekeningen zijn 
slechts zijdelings van belang, en de weergave van de verwerkte literatuur is veelal 
oppervlakkig. Toch geeft juist het omgevallen-boekenkast karakter dit boek nog wel een 
zekere waarde: de auteur verwerkt zeer veel – vaak recente – literatuur. Als 
bibliografische hulp voor wie zich met de zingevingsproblematiek bezig wil gaan houden 
kan ik het derhalve wel aanbevelen. 

Marcel Sarot 
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