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Preprint
A.D. Fokker (red.), Zin in het bestaan: Zeven persoonlijke visies, Kampen, Kok, 1996; 118
pp., ƒ 19,90, ISBN 9024278597.
Dit ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
uitgegeven boekje presenteert zeven persoonlijke visies, o.m. van J.F. Glastra van Loon,
A. van der Meiden, Mady A. Thung en J. van der Veken. Zoals dit lijstje al duidelijk maakt,
komen niet alle auteurs uit de gelederen van de NPB. De bijdragen zijn zeer ongelijksoortig
van opzet en kwaliteit. Inhoudelijk is er echter wel een bepaalde verwantschap tussen de
auteurs, die hierin overeenstemmen, dat volgens hen dé zin van het leven niet bestaat, en
dat zin niet iets is dat van buiten- of bovenaf moet komen, maar door de mens zelf
gesticht moet worden.
Marcel Sarot
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