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De Verdieping is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevings-
onderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende 
denkkaders.  Jaarlijks organiseren we zeven bijeenkomsten, van september - november en 
januari - mei.  In de vorm van kleine discussiegroepen. Met een prikkelende inleiding of 
documentaire vooraf, die deelnemers verleidt om mee te doen. 

 

 

 

Het boek “Wees blij dat het leven geen zin heeft” begint met het gelijknamige essay. Daarin wordt 

afgewogen hoe het zou zijn om alle handelingen in een mensenleven af te moeten meten aan de vraag 

hoe zinvol die zijn. Van Heerden wil zich dit niet hoeven afvragen, en vindt het ook wat onnozel dat toch 

te doen. We zijn er maar even, en moeten die beperkte tijd dan ook maar zo goed mogelijk benutten. 

Maar hij verbaast zich tegenwoordig in interviews nog steeds dat de meeste mensen wel zo graag willen 

dat het leven een zin en een betekenis heeft.  

 

Jaap van Heerden is wetenschapsfilosoof, psycholoog en columnist. Na zijn wetenschappelijke loopbaan aan de 

Universiteit van Amsterdam is hij sinds 2003 hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Zijn 

leeropdracht daar is : kritisch denken, informele logica ,bewustzijn en cognitie. Van zijn hand verschenen diverse 

essaybundels. De bekendste zijn: “Wees blij dat het leven geen zin heeft” (1990), “Schrikbewind der verzinsels” 

(1996) en “Uit het autowrak gezaagd” (2007).Zijn wetenschappelijk werk ligt vooral op het terrein van de 

grondslagen van de psychologie .In 1991 kreeg hij de Dr Wijnaendts Franckenprijs voor zijn essaybundel “Wees blij, 

dat het leven geen zin heeft”. Hij schreef voor Propria Cures en voor het Hollands Maandblad, werkte mee aan het 

radioprogramma, de tafel van Pam en in 2005 trad hij op in het zesdelige TV-programma: God bestaat niet van de 

RVU, waarin vooraanstaande wetenschappers hun visie uitlegden op de stelling waarom God niet kan bestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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