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Woord vooraf 

‘Het leven heeft geen zin, maar ik wel’, de titel van dit studieverslag heb ik ontleend aan een 

uitspraak van de zanger en cabaretier Maarten van Roozendaal (1962-2013). Het is ook de titel van 

de biografie over zijn leven1. Deze titel heb ik uitgekozen omdat er een spanning in zit die mij 

veelbetekenend lijkt voor onze samenleving. Aan de ene kant zijn veel mensen doordrongen van de 

(atheïstische/nihilistische) levenswijsheid, dat het leven (op zich) geen zin heeft. Een gegeven dat 

zich lijkt op te dringen vanuit de wetenschap. Tegelijk is het moeilijk leven met die gedachte. 

Gelukkig leven de meeste mensen minimaal alsof het leven zin heeft. Er zit dus op dat terrein een 

spanning: met je verstand vinden dat het leven geen zin heeft, maar je daar in het dagelijks leven niet 

veel van aantrekken, zoals de uitspraak van Van Roozendaal suggereert. De titel raakt wat mij betreft 

dus aan de problematiek en spanning van het spirituele en de zingeving in onze samenleving, en dat 

is een belangrijk thema in dit studieverslag.  
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 Patrick van den Hanenberg, Het leven heeft geen zin maar ik wel, Nijgh en Van Ditmar, 2019  


