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TER INLEIDING 
 
 
Nederland telt minstens één filosoof die wereldwijd bekend is: Spinoza. Hij leeft en schrijft in 
de 17de eeuw. Zijn bekendste werk is de Ethica. Ook bekend is de Tractatus Theologico 
Politicus, in het vervolg van dit essay afgekort als TTP. Dit boek noem ik, omdat het op de lijst 
staat van de leesgroep waar ik deel van uitmaak. Het wordt binnenkort besproken. Die leesgroep 
1 wijdt zich aan theologische, filosofische en andere menswetenschappelijke boeken. De TTP  2 
wordt vooraf door alle vier leden van de leesclub gelezen. Ieder van de leden schrijft er een 
praatpapier over. Op de dag van samenkomst wordt het boek besproken aan de hand van die 
papieren. 
  
Dit essay is zo’n praatpapier. Maar het is ook méér dan dat: de bevindingen van de leden en hun 
opmerkingen tijdens de praatavond zullen erin meegenomen worden. Daarom heb ik de 
volgende indeling voor ogen: 

 In het eerste deel zal ik kort aangeven wat mij vanuit Spinoza’s levensbeschrijving 
opvalt. 

 Het volgende deel wordt gewijd aan de TTP. Ik geef aan wat mij aan het gedachtegoed 
van Spinoza boeit, hoe ik erover denk en formuleer enkele discussievragen. 

 Het derde deel zal bestaan uit een kort verslag van de bespreking van de TTP. 
 
 
 
 
1. SPINOZA’S LEVENSLOOP 
 
 
Voor een uitgebreide beschrijving van Spinoza’s leven verwijs ik naar het een artikel van Piet 
Steenbakkers in het tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie. 3 De auteur heeft het ook op 
internet gezet: http://www.phil.uu.nl/~piet/Spinoza_overzicht.html . Ik beperk me tot die feiten 
uit het leven van Spinoza die ik voor de relevantie van hem als filosoof het belangrijkst vind. 
Om te beginnen verandert hij op een gegeven ogenblik zijn voornaam. Hij wordt in 1632 
geboren als Baruch Spinoza. Baruch is Hebreeuws voor gezegende. Zijn ouders behoren tot de 
Sefardische joden die vanwege hun geloof vanuit Portugal naar de Republiek der Zeven 
Verenigde Provinciën zijn gevlucht en maken deel uit van de levendige joodse gemeenschap te 
Amsterdam.  
In 1656 wordt de grote ban over de dan vierentwintig jaar oude Spinoza uitgesproken, dat wil 
zeggen dat hij officieel uit de synagoge wordt gebannen. Vermoedelijk geven zijn gedrag en 
ideeën daar aanleiding toe. 

                                                
1 Bedoelde leesclub heeft haar zilveren jubileum al lang achter de rug en bestaat uit drie theologen met een christelijke achtergrond: Frans 
Blaauw, Ad de Gruijter en ondergetekende – en de moslimtheoloog Abdulwahid van Bommel. 
2 Gelezen wordt de TTP in de Nederlandse vertaling van F.Akkerman: Spinoza, B. de. (1997). Theologisch-politiek traktaat. Amsterdam: 
Wereldbibliotheek. 
3 Jaargang 9 nr. 6, dec. 1999. 
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Hij is namelijk wars van de geschreven en ongeschreven regels van het jodendom. Mogelijk 
draagt ook zijn afwijkende visie op God er toe bij. We weten het niet precies. Wel is bekend, dat 
de Portugees-joodse gemeenschap er alles aan doet om de christelijke bevolking om haar heen 
zo weinig mogelijk te schofferen. Mogelijk is Spinoza in die richting een gevaar voor de joodse 
gemeenschap. In ieder geval tekent Spinoza vanaf de ban consequent met de voornaam 
Benedictus, Latijn dat eveneens gezegende betekent.  
Hoewel hij Portugees, Spaans, Hebreeuws en Nederlands beheerst, schrijft hij al zijn werk in het 
Latijn. In die tijd is dat de taal van de wetenschap. Die ligt hem na aan het hart. 
Het tweede dat opvalt, is zijn rationele instelling. Hij baseert zich op de rede. Daar zoekt hij de 
oorsprong van de ideeën. Verbazingwekkend is dat niet, want hij kent het werk René Descartes 
en geeft in Rijnsburg een privé-cursus over de Principia philosofiae van deze grote zeventiende-
eeuwse filosoof.  
Hij ontwikkelt een kennistheorie die uit drie lagen bestaat: de eerste betreft kennis van horen 
zeggen of uit ervaring, de laag daarboven bestaat uit rationele kennis die door consequent 
redeneren tot stand komt en de hoogste laag is die van de ‘schouwende’ wetenschap die als het 
ware in één oogopslag het wezen der dingen doorziet. Hoewel hij de laagste kennislaag 
onontbeerlijk vindt – de meeste mensen kunnen er niet van buiten – wantrouwt hij deze kennis 
die haar bronnen vindt in de verbeelding, ervaring en empirie: ze bergt immers het risico van 
dwaling in zich.  Betrokken op de godsdienst zal hij deze kennis bijgeloof noemen.  Alleen de 
rede en het schouwende weten leveren betrouwbare kennis op. 
Het derde gegeven in zijn leven dat ik opmerkelijk vind, is zijn voorzichtigheid. Hij wéét dat 
zijn theologische en filosofische ideeën sterk afwijken van wat gangbaar is en door velen niet 
begrepen worden c.q. verkeerd beoordeeld worden, rechtzinnige dominees voorop.  
Zo voltooit hij in Den Haag zijn Ethica, wil het manuscript in 1675 vervolgens naar een 
uitgever in Amsterdam brengen, maar het gerucht snelt hem vooruit, dat hij wil aantonen dat 
God niet bestaat. Verschillende predikanten doen bij voorbaat al hun beklag bij de overheid. Hij 
bergt het manuscript op en wacht op betere tijden. Pas na zijn dood in1677 wordt het door 
vrienden uitgegeven. De TTP verschijnt overigens eerder, in 1670, maar anoniem en voorzien 
van een vals uitgeversadres. 
 
 
 
2. DE TRACTATUS ZELF 
 
 
Spinoza geeft zijn Tractatus Theologico-Politicus de volgende lange ondertitel mee: bevattende 
een aantal uiteenzettingen waarin wordt aangetoond dat men de vrijheid van filosoferen niet 
alleen kan toestaan met behoud van de vroomheid en de vrede in de staat, maar dat men haar 
niet kan opheffen zonder tevens de vrede in de staat en zelfs de vroomheid op te heffen.  
Hij verwoordt hier kernachtig het doel van zijn boek: vrijheid. Uit hoofdstuk 20, het laatste van 
het boek – 19 hoofdstukken lang werkt hij als het ware hier naar toe – blijkt het vooral om de 
vrijheid van denken en spreken te gaan. Het doel van regeren is om deze vrijheid mogelijk te 
maken: finis reipublica libertas est. 
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In bijna alle voorafgaande hoofdstukken filosofeert hij uitvoerig over Bijbelse zaken, zoals 
profetisme, openbaring en goddelijke wetgeving, en concludeert tenslotte dat de overheid voor 
haar bestuur daar de juiste consequenties uit moet trekken. Daarom is zijn ondertitel ook de 
kortste samenvatting van het boek: de vrede in de staat en zelfs de vroomheid zijn gediend met 
de vrijheid van filosoferen. 
 
 
VOORREDE 
 
Spinoza begint zijn TTP met een Voorrede. Die geeft hij de vorm van een klassieke oratio of 
redevoering. Deze kenmerkt zich door de volgende  vijfdeling: 

 exordium of inleiding: daarin ontvouwt hij een kleine theorie van het bijgeloof (alinea’s 
1 tot en met 6) 

 propositio of vooronderstelling: in dit centrale deel van de voorrede snijdt hij het 
eigenlijke thema van het boek aan (alinea’s 7 en 8) 

 narratio of verhalend deel: hierin worden feiten en omstandigheden gepresenteerd die 
het lezerspubliek als het ware moeten overhalen met de auteur in te stemmen (alinea 9) 

 divisio: dit deel leidt in op de eigenlijke argumentatie, die de twintig hoofdstukken van 
het boek volledig zal vullen (alinea’s 10 tot en met 14) 

 peroratio / epilogus of nawoord: hij sluit af door zich tot de wijsgerige lezer te richten 
en hem te vragen zich een oordeel over het boek te vormen. 

 
De Voorrede plus de twintig hoofdstukken komen uit op het getal 21. Dat is 3 x 7. Hier speelt 
Spinoza bewust met symboliek. De getallen 3 en 7 zijn de heiligste getallen van joden en 
christenen. Voor mij betekent dit, dat Spinoza met zijn revolutionaire gedachtegoed genoemde 
geloofsgroepen in ieder geval niet heeft willen choqueren, ook al zal hij weinig hoop gehad 
hebben op instemming van hun kant. Hij beseft dat zijn boek veel mensen voor het hoofd kan 
stoten, maar hij kan het toch niet laten om bepaalde inzichten wereldkundig te maken: Spinoza 
ziet de vrijheid van denken en spreken immers als het hoogste goed. Daarin was hij zijn tijd ver 
vooruit. Zijn voorzichtigheid met het uitgeven van zijn werk begrijp ik: hij was een 
zachtmoedig mens. Het is mij vergund in een tijd te leven waarin de vrijheid van denken en 
spreken nog meer gewaarborgd is dan in de spreekwoordelijk tolerante Republiek der Zeven 
Verenigde Provinciën.  
 
 
WERKWIJZE 
 
Ik ga nu nader in op de Voorrede en de twintig hoofdstukken die erop volgen. Mijn werkwijze 
is als volgt: met zevenmijlslaarzen ga ik er doorheen en verwoord alleen die passages die mij 
aanspreken. Ik geef aan waarom en interpreteer ze vervolgens binnen mijn eigen visie op God, 
wetenschap en politiek. 
Ik begin met een citaat uit de Voorrede: “Als de mensen in staat waren al hun zaken volgens een 
vast plan te regelen of als het lot hun altijd goed gezind was, zou het bijgeloof geen vat op hen 
hebben. 
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Maar aangezien zij dikwijls zo in het nauw gedreven worden dat ze zich geen raad meer weten, 
en meestal jammerlijk heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees – doordat ze de 
onzekere gunsten van het lot zo mateloos begeren – zijn ze doorgaans al te zeer geneigd aan 
alles maar geloof te schenken.” 
Om in de termen van Spinoza zelf te spreken: de meeste mensen bewegen zich op het 
kennisniveau van de verbeelding, empirie, ervaring en ‘van horen zeggen’. Zij denken dat ze 
gelovig zijn, maar in feite zijn ze bijgelovig. Ze gebruiken hun verstand te weinig. Alleen de 
rede kan ordening aanbrengen in de chaos van indrukken die op mensen afkomt. Je merkt, dat 
Spinoza aan het verstand veel waarde hecht. Hij begríjpt, dat veel mensen daar niet aan 
toekomen, maar lijkt het wel jammer te vinden.  
Nog een citaat uit de Voorrede: “De oorzaak dus van het ontstaan, het voortduren en het 
toenemen van het bijgeloof is de angst.” Een schitterend statement! Ik lees hier twee dingen in: 
écht geloof is geloof dat de mens zelfstandig, onafhankelijk of volwassen laat en hem zijn 
verantwoordelijkheid doet nemen. Geloof dat dat niet doet is bijgeloof. Dan regeert de angst. In 
mijn eigen woorden: écht geloof is geloof dat angst en twijfel incalculeert en ondanks dat 
mensen blijft aanzetten tot naastenliefde. Alleen zo’n geloof is ‘volwassen’ en is een zegen voor 
anderen. 
In het voelen, denken en spreken van mensen zit veel verbeelding, fantasie en projectie, ook in 
volwassen geloof. De evolutie heeft de mens met deze mentale vermogens uitgerust om het 
besef zonder geborgenheid te moeten leven in een onverschillig universum, dat de 
onvermijdelijke keerzijde van het zelfbewustzijnsproces is, draaglijk te maken. Als ik zelfs het 
volwassen geloof dat God als partner ziet die ons oproept tot naastenliefde en 
verantwoordelijkheid, een projectie noem, is dat zeker niet kleinerend bedoeld: het betreft een 
weldadige projectie die de noodzakelijke verbondenheid van mensen versterkt en de wereld 
menselijker maakt.  
Spinoza heeft het niet zo op emoties gemunt: hij begrijpt, dat ‘gewone mensen’ er niet van 
buiten kunnen en dat accepteert hij ook. De Bijbel bevat voor hen veel fantasie en verbeelding. 
Dat zijn voor hen geëigende kanalen om met het goddelijke te communiceren. Maar de 
wijsgerige lezers van zijn boek zullen hun verstand moeten gebruiken, de Bijbel tot op het bot 
moeten fileren, totdat ze uitkomen bij wat echt Gods wil is.  
Wat Spinoza in de TTP doet is niets anders dan fileren. Hij beseft, dat je de Bijbel voor een 
groot deel niet letterlijk moet nemen en is daarin verrassend modern. Op pagina 89 zegt hij: “Ik 
nam daarom het ernstige besluit de Schrift opnieuw onbevooroordeeld en vrijmoedig te 
onderzoeken en niets over haar te beweren noch iets als haar leer te aanvaarden, dat ik niet zeer 
duidelijk van haarzelf zou leren.” Hij doet dat in het perspectief van zijn hooggestemde missie: 
het verdedigen van de vrijheid. 
 
De Voorrede, die ik ook als een samenvatting van de TTP beschouw, geeft in een notendop de 
hoofdgedachten van Spinoza weer: 

 De goddelijke wet is door de profeten en apostelen aan heel de mensheid geopenbaard. 
De uitverkiezing van de Joden was en is alleen maar geldig gedurende de periode dat ze 
in die bepaalde regio in het Midden-Oosten leefden. Zij hebben anno 1600 niets voor op 
anderen.
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 Het gehoorzamen aan God is hetzelfde als rechtvaardigheid en liefde betrachten. 
 De geopenbaarde kennis en natuurlijke kennis zijn niet met elkaar in strijd, wél hebben 

ze hun eigen terrein. 
 Ieder is vrij de grondslagen van het geloof naar zijn eigen aard uit te leggen, want God 

heeft deze vrijheid nadrukkelijk aan de mensen geschonken. 
 Deze zelfde vrijheid moet met behoud van de vrede in de staat en van het recht van de 

hoogste overheden in stand worden gehouden. 
 
 
DE EERSTE HOOFDSTUKKEN VAN DE TTP 
 
In de eerste zes hoofdstukken van de TTP behandelt Spinoza basale thema’s: profetie, 
uitverkiezing, goddelijke wet, ceremoniën en wonderen.  
Hij begint met het verschijnsel profetie. Alleen profeten kunnen de wil van God op de juiste 
manier duidelijk maken, meent Spinoza. Voor hem is dat de meetlat die hij naast het 
waarheidsgehalte van de Bijbel legt. “Profetie of openbaring is zekere kennis van iets die door 
God aan de mensen is geopenbaard,” zegt Spinoza op pagina 95. Welke mensen? Uiteraard 
alleen profeten. Die bezitten een bepaalde hoedanigheid – voor Spinoza is dat vooral de deugd - 
waardoor ze in staat zijn met hun verbeelding de wil van God te kunnen kennen. Alleen hún 
verbeelding deugt – Spinoza moet niet veel van verbeelding hebben - maar die van het gewone 
volk is doorspekt met bijgeloof.  
De meeste Bijbelteksten bestaan uit die mindere verbeelding: God als een mens afschilderen, 
met een wil, een gemoed, een lichaam en adem, dit hebben gewone mensen nodig om tot Hem 
te komen. Spinoza kan dat tot op zekere hoogte billijken: zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. 
Maar de lezers van zijn boek, wijsgerige lezers, dienen niet hun emoties en verbeelding, maar 
hun verstand te laten spreken. Alleen zó kunnen ze doordringen tot de échte waarheid en 
bedoeling van de Bijbel. 
 
Profetie is er overigens in gradaties. Mozes blijkt de grootste profeet: God heeft met een échte 
stem tot hem gesproken. Spinoza citeert Ex.25,22: “Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die 
plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik 
met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang.” 4 Spinoza, één van de 
allervroegste founding fathers van het kritische Bijbelonderzoek, lijkt hier halt te houden met 
zijn kritiek: deze tekst neemt hij letterlijk. Op pagina 98 argumenteert hij, dat alleen datgene 
profetie is, waarvan de Bijbel dat uitdrukkelijk zegt. Dus moet Mozes ook een echte stem 
gehoord hebben. Van alle overige profeten zal hij dat niet beweren. En aan Christus zijn de 
“besluiten Gods zonder woorden of visioenen rechtstreeks geopenbaard” (pagina 103). “Hoe 
dan? Via de intuïtie?” vraag ik mij af.  

                                                
4 De volgende versie is gebruikt: De Bijbel. De nieuwe Bijbelvertaling. ’s-Hertogenbosch: Katholieke Bijbelstichting. Leuven: Vlaamse 
Bijbelstichting. 2005. 
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Het niet bevragen van perikopen die door de Bijbel uitdrukkelijk profetie genoemd worden, is 
Spinoza’s blinde vlek, als ik zo vrij mag zijn op te merken. Dat is geen verwijt, want blinde 
vlekken hebben we allemaal, tot en met de bètawetenschappers toe. Als je maar wéét, dat je die 
hebt en bereid bent je daarop te laten bevragen en bekritiseren. Sinds het historisch-kritisch 
Bijbelonderzoek van de afgelopen honderdvijftig jaar, weten we dat profetieën Boteformel zijn, 
gemodelleeerd naar de vorm van de opdracht die toenmalige vorsten aan hun boodschappers 
meegaven en dat Bijbelschrijvers hun boodschap in dit literaire genre goten om de ‘waarheid’ 
van die boodschap kracht bij te zetten. Spinoza kan dit nog niet weten. Hij is geheel in de ban 
van het cartesiaaanse en het beginnende natuurwetenschappelijke denken. 
 
Wat Spinoza over de stem van God zegt, brengt mij in lichte verwarring: gelooft Spinoza nu 
echt in Gods stem? Hij bestrijdt toch de antropomorfe voorstelling van Hem? De profeten 
hadden geen beschikking over ‘hogere’ middelen dan woorden en beelden. Spinoza bedoelt, dat 
zij niet hun verstand of rede gebruikten, maar hun verbeelding (die je juist moet uitschakelen als 
je dingen zeker wilt weten!). “Door welke wetten van de natuur zich dit voltrokken heeft, dat, 
zo moet ik bekennen, weet ik niet,” laat Spinoza erop volgen. Voor mij spreekt deze zin 
boekdelen: Spinoza zegt mijns inziens, dat Gods kracht primair via de natuur en haar wetten 
werkt en dat ook de openbaring daaruit voortkomt. Hier lijkt eerder een pantheïst te spreken dan 
een theïst. Is het beweerde ‘echte spreken van God tot Mozes’ een concessie aan de toenmalige 
gelovigen en openbaringspositivistische Neder-Duytsch gereformeerde dominees? Heeft hij 
water bij de wijn willen doen om geen trammelant met zijn omgeving te krijgen? Is hij een 
cryptotheïst? Of eerder een immanentist die van mening is, dat de enige weg om God via het 
verstand te leren kennen via de natuur loopt, met het citaat “Onder Gods leiding versta ik de 
vaste en onveranderlijke orde van de natuur of de aaneenschakeling der natuurlijke dingen” op 
pagina 138 als argument? En is openbaring en profetie dan niets anders dan wat ons hart ons 
ingeeft, dus toch een zaak van verbeelding en intuïtie? 
 
Spinoza noemt de ‘kennis en liefde Gods’ het hoogste doel in het leven. Hij blijkt zowel de 
kennis van en liefde tot God als Gods kennis van en liefde voor de mensen te bedoelen. God 
liefhebben is vrijwel synoniem aan God verstándelijk kennen, Hem als de oorzaak en kracht van 
al het natuurlijke zien. De goddelijke wet respecteren, is je leven naar die inzichten inrichten. 
Tegelijk is dit ook een universele menselijke wet. Deze even natuurlijke als goddelijke wet staat 
in ieders hart gegrift, waarbij de laatstgenoemde richt zich in het bijzonder op gerechtigheid en 
naastenliefde lijkt te richten. 
Veel Bijbelse voorschriften en godsdienstige gebruiken zijn dan ook niet nodig om tot God te 
komen: de Tien Geboden zijn slechts van toepassing op het door Mozes geleide Hebreeuwse 
staatsverband. Ook de ceremoniën hebben een beperkte en particuliere betekenis: die gelden 
altijd voor een bepaalde groep. Spinoza merkt op, dat ze vaak als instrument van dwingende 
macht worden gebruikt. De orthodoxe joden in Amsterdam zullen hem dit soort beweringen niet 
in dank afnemen. De wijdverbreide ceremoniën der christenen zijn eveneens geen noodzaak om 
de goddelijke wet gestalte te geven: Spinoza is er allerminst zeker van, dat ze door Christus of 
de apostelen zijn ingesteld. Is dit een sneer in de richting van de opperherder van de rooms-
katholieke kerk, die zichzelf sinds Trente bijna goddelijk gezag toemeet? 
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En wonderen? Niets bijzonders, vindt Spinoza: meestal zijn ze op natuurlijke wijze te verklaren 
en als zo’n verklaring niet mogelijk is, moeten we aannemen, dat het om iets gaat dat voor het 
menselijk begrip te groot is. 
Door de Bijbel met het fileermes van de rede te bewerken, relativeert Spinoza veel van zijn 
inhoud. Talloze zeventiende-eeuwse predikanten en gelovigen zullen hem dat niet in dank 
afnemen. 
 
In hoofdstuk 7 legt Spinoza uit, hoe hij de Schrift zal gaan verklaren. Het doel ervan is: 
afrekenen met de verzinsels van de theologen en de zucht naar het spectaculaire van het gewone 
volk. Hij zet zijn methode uitgebreid uiteen. Die komt geheel overeen met de methode van het 
verklaren van de natuur, staat op pagina 212 te lezen.  
Ik gaf het al eerder aan: de Bijbel wordt gefileerd met het vlijmscherpe mes van de rede. Wat 
niet geheel zeker is, moet weggesneden worden. Uiteindelijk blijft een zekere kern van 
waarheid over. De beginselen om de Bijbel uit te leggen moeten aan de Bijbel zelf ontleend 
worden: “..... wij moeten de gehele kennis van de bijbel alleen uit de bijbel halen (pagina 216).”  
Hierin beluister in het sola scriptura van de protestanten. Spinoza wantrouwt immers 
overlevering en zelfverklaard interpretatiegezag: “Maar toch, aangezien wij noch van deze 
overlevering (die van de Farizeeën – red.) noch van het gezag van de paus zeker kunnen zijn, 
kunnen wij ook niets zekers daarop bouwen (pagina 221).” 
 
Hoewel hij een reus is in het ontmythologiseren van de Bijbel, moet ik Spinoza’s methode van 
Bijbeluitleg toch als  inadequaat betitelen: de Bijbel is geen natuur maar literatuur. Het gevoel 
voor de gelaagdheid en meerduidigheid van taal en voor de schoonheid van poëzie is bij hem 
grotendeels afwezig. Dat is niet als verwijt bedoeld, want ik besef maar al te goed dat hij een 
kind van zijn tijd is. Toch gloort er iets van het latere historisch-kritisch onderzoek van de 
Bijbel aan de horizon van zijn aanpak. Ik geef enkele voorbeelden. Zo maakt hij duidelijk, dat er 
meerdere auteurs zijn en dat ieder zijn eigen taalgebruik heeft. Hij beseft ook, dat Bijbelboeken 
toegeschreven worden aan auteurs die ze niet geschreven hebben. Voorts onderkent Spinoza, 
dat woorden en zinnen dubbelzinnigheden kunnen bevatten. Voor óns, die de Bijbel als literair 
werk zien, is dat rijkdom, maar voor Spinoza betekent dat onzekerheid die vervolgens uit het 
‘corpus van zekere kennis’ weggefileerd moet worden.  
Er is zelfs een begin van metaforisch verstaan van de Bijbel: waar bepaalde uitspraken stroken 
met de rede, maar in strijd zijn met aan de Bijbel ontleende beginselen, moeten ze metaforisch 
worden uitgelegd, zoals bijvoorbeeld ‘God is vuur’. Mozes leert immers, dat God geen 
gelijkenis heeft met de zichtbare dingen. 
Spinoza’s relatief inadequate analyse van de Bijbel laat onverlet, dat er titanenwerk is verricht: 
in woord en in daad komt hij op voor het recht van elk individu afzonderlijk een eigen mening 
over de Bijbel én godsdienst te mogen vormen. Met het volgende citaat op pagina 238 geeft hij 
én het kerkelijk leergezag én de steile vaderlandse dominees een fikse draai om de oren: 
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“Want daar de hoogste bevoegdheid om de Schrift uit te leggen bij iedere enkeling berust, moet 
de norm bij het interpreteren geen andere zijn dan het natuurlijk licht dat aan allen 
gemeenschappelijk is, niet een bovennatuurlijk licht en niet een extern gezag.” 
 
Vanaf hoofdstuk 8 brengt Spinoza zijn methode van schriftverklaren in de praktijk. In de 
hoofdstukken 14 en 15 trekt hij er conclusies uit met betrekking tot wat geloof nu precies is en 
welke plaats de theologie dient in te nemen.  
Het valt mij op, dat hij in hoofdstuk 8 en volgende als een schoolmeester, sterker nog: als een 
corrector, te werk gaat. Hij richt zich vooral op wat niet klopt, op contradicties en 
onnauwkeurigheden. Hier wreekt zich de té verstandelijke, natuurwetenschappelijke en 
wiskundige becommentariëring van de Bijbel in plaats van een literaire en filologische. Toch 
levert zijn gezwoeg blijvende inzichten op, zoals het fictieve auteurschap van veel 
Bijbelboeken: hij argumenteert bijvoorbeeld overtuigend waarom Mozes niet de auteur van de 
Pentateuch kan zijn. Zo pakt hij ook Ezra, Samuël en nog veel meer auteurs aan.  
Als een echte rekenmeester controleert hij ook de jaartellingen in boeken die min of meer 
dezelfde periode beslaan en concludeert dan, dat die niet overeenstemmen. 
Wat hij doet is volkomen in overeenstemming met zijn methode: hij wil fileren en alleen ‘wat 
met zekerheid vaststaat’ overhouden. Wat staat dan met zekerheid vast? Het letterlijke antwoord 
geeft hij op pagina 266: “Dit kan ik met zekerheid beweren, dat ik in de zedelijke leerstukken 
geen enkele fout of variant heb opgemerkt die ze duister of twijfelachtig kan maken.” Met 
gelovigen en theologen die in varianten tekenen van diepe mysteriën zien of die menen dat in de 
kroontjes (uitsteeksels) van de letters grote geheimen besloten liggen, veegt hij de vloer aan. Hij 
vindt dat ‘dom’ en ‘kwezelachtig’ en noemt ze ‘kabbalistische beuzelaars’ (pagina 267). 
Spinoza als wiskundige moet ook niets hebben van de symboliek van het tellen der letters, 
woorden en verzen. 
Na de kritische becommentariëring van de Bijbel in de hoofdstukken 9 tot en met 13, trekt hij in 
14 en 15 als het ware conclusies voor het geloven en de theologie. 
Hij schrijft, dat de Schrift vóór alles oproept om te gehoorzamen aan de goddelijke wet, het 
geheel van ethische geboden dat neerkomt op het ‘doen van goddelijke gerechtigheid en liefde’. 
Ook eenvoudige mensen kunnen dit opbrengen. Men hoeft er geen nauwkeurige kennis van God 
voor te hebben. Dit is slechts voor enkelen weggelegd. En mensen zijn pas écht gelovig, 
wanneer dat uit de werken blijkt, dus wanneer ze die gerechtigheid en naastenliefde 
daadwerkelijk in praktijk brengen. Meningen, speculaties en (gods)beelden doén er niet toe: 
eenieder mag erover denken wat hij wil. De theologie moet zich met ethische implicaties van de 
leerstukken bezighouden, zeg maar met de orthopraxie. Alleen de filosofie dient zich met het 
waarheidsgehalte bezig te houden: “Hoe die leerstukken echter uit een oogpunt van waarheid 
precies op te vatten zijn, laat zij (de theologie – red.) aan de rede over om te bepalen, de rede, 
die in waarheid is: het licht van de geest, zonder hetwelk de geest niets dan dromen en 
verzinsels ziet.” (pagina 340) 
Ik onderschrijf dit graag en zou het als volgt willen formuleren: theologie kan alleen bedreven 
worden door gelovigen die op z’n minst aannemen, dat het woordje ‘God’ voor iets reëels staat 
en dus méér is dan een gedachte of concept. 
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De filosofie kent dit voorbehoud niet, staat dus vrijer tegenover woord ‘God’ en kan dit ook als 
hypothese bevragen. Spinoza heeft mijns inziens filosofie eerder bedoeld als een verstandelijke 
benadering van de ‘werkelijkheid Gods’ dan als het ter discussie stellen daarvan. Wij zijn 
inmiddels ruim drie eeuwen verder: het inzicht dat verstandelijk niets met zekerheid over het 
bestaan van God kan worden gezegd, ook niet door de filosofie, is algemeen verbreid onder 
mensen die durven te denken. 
 
Na hoofdstuk 15 heeft Spinoza zijn Bijbels onderzoek min of meer afgerond. Aan theologie 
heeft hij in strikte zin niets gedaan: hij gebruíkt wel theologische begrippen, maar doordenkt ze 
niet als concepten die voor een zekere realiteit staan. ‘God’ en ‘natuur’ lijkt hij als synoniemen 
te gebruiken. Daarom begrijp ik, dat hij niet alleen al in zíjn tijd maar ook daarna over het 
algemeen atheïst of pantheïst wordt genoemd. Maar hij is geen van beide, naar ik meen. Ik zie 
hem niet als atheïst, omdat hij profeten té serieus neemt als geprivilegieerden voor openbaring. 
Dat impliceert het geloof in iets dat of iemand die zich openbaart. Buiten iemand die zich 
openbaart is God minstens een kracht voor hem, die identiek is met de natuurkracht, zoals hij 
zelf aangeeft. Jawel, maar natuurkracht is niet hetzelfde als de natuur. Die begrippen geven 
twee onderscheiden zaken aan. Zelf denk ik ook sterk in die lijn: voor mij persoonlijk is God het 
meest dierbare woord voor ‘wat héél de werkelijkheid draagt en er die wonderlijke, niet te 
verklaren dynamiek aan geeft.’ God is voor mij geen persoon – alle persoonlijke beelden van 
God zijn metaforen – maar de allerdiepste Bron (helaas een metafoor, want we kunnen er alleen 
in beelden over praten) van heel de werkelijkheid.  
Spinoza is ook geen pantheïst, want God en de natuur laat hij nergens samenvallen, wél 
bijvoorbeeld de kracht van God en de natuurkracht of de goddelijke wet en de natuurwet. 
In zijn conceptuele denken moet God in de buurt van de rede gezocht worden, van het gezonde 
nadenken, het denken in termen van gerechtigheid en liefde. Juist níet in de verbeelding, de 
hartstochten, de affecten en de geweldsuitoefening door de overheid. Je mag Spinoza zelfs geen 
panentheïst noemen, omdat hij geen moment met een ‘wordende God’ of ‘een steeds betere 
wereld’ bezig is. Daarvoor is zijn denken te statisch, teveel dat van de beginnende 
natuurwetenschappen, die uitgaan van een geordend heelal waarin alle dingen hun vaste en 
onveranderlijke plek hebben. Denken in processen is van latere datum. 
 
Ergo: het godsbeeld van Spinoza is voor mij een raadsel. Ik het willen problematiseren en 
actualiseren: als God en de natuur hetzelfde zouden zijn, waarom zou Spinoza het dan nog over 
God willen hebben? Is dat geen onnodige verdubbeling? En als voor ons God en de natuur 
hetzelfde zijn, waarom zouden wíj het dan nog over God willen hebben? 
 
DE POLITIEK 
 
Pas vanaf hoofdstuk 16 komt de politiek in zicht. Spinoza begint met de grondslagen van het 
staatkundige leven. Wat mij in zijn betoog vooral intrigeert, is zijn mens- en wereldbeeld. In de 
vorige alinea zinspeelde ik daar al op: deze zijn statisch. De 17de eeuw is de periode van de 
opkomende natuurwetenschappen. De invloed van Newton is groot: de wereld wordt als een 
raderwerk voorgesteld waarin elk radertje zijn vaste en onveranderlijke plek heeft. 
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Ook het ‘zekere weten’ van Descartes speelt een grote rol: er wordt door velen naarstig gezocht 
naar wat je zeker kunt weten. Wat onzeker of twijfelachtig is, schuif je terzijde. Wat een 
verschil met ónze tijd: wij weten nu dat we niet alles (kunnen) weten. Hoe meer we ontdekken 
van het heelal, des te sterker wordt het vermoeden van de onpeilbaarheid en raadselachtigheid 
ervan.  
De invloed van Hugo de Groot en andere rechtsgeleerden is eveneens aanwijsbaar in het werk 
van Spinoza: rechtsregels zijn bij uitstek geschikt om wat onzeker is in het samenleven van 
mensen af te bakenen en helder te regelen. Voor Hugo de Groot, die internationaal zee- en 
oorlogsrecht ontwikkelde, waren de veelvuldige schermutselingen van Hollandse 
koopvaardijschepen met de vloot van andere, soms vijandige, naties daartoe de aanleiding. Het 
valt me op, hoe vaak Spinoza, meestal in samenstellingen, het woord ‘recht’ gebruikt. 
 
Het mens- en wereldbeeld van Spinoza en zijn tijdgenoten zijn ook atomistisch: de dingen 
worden als op zichzelf staande entiteiten gedacht. Er wordt niet in relaties, onderlinge 
verbanden, netwerken en processen gedacht. Het zicht op de werkelijkheid als één 
samenhangend, dynamisch en wordend geheel is nog niet aanwezig. Dat blijkt ook uit zijn 
redeneringen in hoofdstuk 16. In het kort komt het hierop neer: de natuur heeft, met haar 
hoogste recht op alles, alle dingen een vaste en onveranderlijke plek gegeven. Daarom zorgt zij 
er ook voor, dat ieder ding in zijn toestand tracht te volharden. Daarop is het natuurrecht 
gebaseerd: ieder individueel ding heeft het hoogste recht om te bestaan en te werken zoals het 
van nature gedetermineerd is. Zo heeft de wijze recht op alles wat de rede hem ingeeft en de 
onwetende op alles wat de begeerte hem ingeeft. Ja, eenieder mag zijn doel met alle middelen 
zien te bereiken: met verstand en overleg, maar ook met bedrog en list. Maar de rede werkt 
‘verhevener’: wat de wet van onze eigen natuur niet als slecht bestempelt, kan door de rede wél 
slecht worden genoemd. Ter illustratie het volgende citaat op pagina 350: “Maar toch kan 
niemand betwijfelen dat het veel nuttiger voor de mensen is om te leven volgens de wetten en 
vaste voorschriften van onze rede, die, zoals gezegd, alleen het ware nut van de mensen 
beogen.” 
Daarom kan het natuurrecht het beste beteugeld worden door de kracht en de wil van allen te 
zamen. Dat bereiken we door een deel van de individuele macht over te dragen aan de 
gemeenschap: daarmee dragen we tevens een groot deel van het natuurrecht over. Verderop zal 
hij betogen, dat het recht om vrij te spreken en te oordelen nooit en te nimmer overgedragen kan 
worden: daden kunnen, nadat we macht en recht aan de gemeenschap of overheid hebben 
overgedragen, worden afgedwongen, maar gedachten, en hopelijk ook woorden, niet. 
Dit overdragen van macht en recht wordt bewerkstelligd door de overeenkomst: men spreekt als 
het ware samen af een deel van de macht over te dragen aan de gemeenschap en overheid. 
Spinoza noemt dit democratie, uiteraard zonder de connotaties die wij daar nu bij hebben. Het 
enige democratische aan zijn democratie is, dat hij iedereen ruimte toekent ‘om zich te 
beraden’. Die ruimte bestaat bij Spinoza slechts in theorie: als iemand meent zich op 
godsdienstige gronden tegen de wetten van de overheid te moeten verzetten, dan mag de 
overheid ingrijpen, want juist op godsdienstig terrein ‘vergist men zich het meest en wordt in 
hevig krakeel van alles en nog wat verzonnen’. Als dit geen sneer is naar de dominees in de 
toenmalige Republiek!  
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De overheid is het hoogste gezag over wereldlijke én godsdienstige zaken. Ze heeft zelfs het 
recht zeer gewelddadig te regeren en de burgers om de geringste reden ter dood te brengen! 
Voor Spinoza is dit logisch: burgers hebben immers hun van nature toekomende macht en recht 
aan de overheid overgedragen. Eigen schuld dikke bult! Alsof burgers letterlijk bijeengekomen 
zijn om macht en recht over te dragen! Mag ik dit een tikkeltje naïef noemen?  Nee, toch maar 
niet: atomistisch denken is statisch denken. Dit denken bevestigt gemakkelijk de status quo. 
Heeft hij de politieke moorden op Johan van Oldebarneveldt en de gebroeders De Wit 
veroordeeld? Heeft hij, die het recht op verzet en opstand niet onderkent, voldoende beseft dat 
het politieke klimaat waarin hij relatief vrij kon denken en schrijven mede door opstandelingen 
tegen het wettige gezag van de Spaanse koning tot stand is gekomen?  
Spinoza schetst slechts één situatie waarin verzet tegen de overheid mogelijk is: als de hoogste 
macht in handen van heidenen is, mag diegene zich verzetten aan wie God door middel van een 
zekere openbaring bijzondere bijstand in het verzet tegen zo’n overheid of tiran heeft beloofd. 
Deze stelligheid is geheel in lijn met wat Spinoza in eerdere hoofdstukken over de 
Oudtestamentische profeten beweert. Het probleem is alleen, wie of welke instantie toetst of 
zo’n openbaring authentiek is? Zet dit de deur niet open voor millennistische  
wereldverbeteraars? Het gedachtegoed van Al Kaida en de Taliban is helaas van alle tijden! 
 
Het boek van Spinoza eindigt als een mooi sprookje: ook al heeft de overheid recht op 
gewelddadig regeren, verstándig is het niet. Het ideaal is een overheid die niet dwingt en bang 
maakt. Alleen dát is in overeenstemming met de rede, dat toch het edelste deel van het 
natuurrecht uitmaakt. Het doel van de politiek is de vrijheid, die van denken en spreken voorop. 
Met zijn gedachtegoed heeft Spinoza een belangrijke bijdrage geleverd aan het langzame en 
moeizame proces van de vrijheid, dat in onze tijd redelijk functionerende democratieën heeft 
gevestigd.  
 
In deze tijd doemen ándere vragen met betrekking tot de vrijheid van denken en spreken op, 
namelijk met betrekking tot haar grenzen: mag men alles zeggen wat men denkt? Heeft de 
rechtbank die Geert Wilders vrij pleit van groepsbelediging of van het aanzetten tot haat en 
discriminatie gelijk? Zo niet, hoe komen we dan tot consensus over de grenzen van wat gezegd 
kan worden? Is het terecht dat een parlementariër een grotere vrijheid van spreken heeft dan de 
gemiddelde burger? 
 
 
 
3. VERSLAG VAN DE DISCUSSIE 
 
 
De discussies over het gelezen boek, beginnen altijd aan een rijk gedekte tafel. Er wordt eerst 
gegeten en gedronken. Soms worden tijdens de maaltijd de eerste gedachten over het boek al 
prijsgegeven, maar meestal houden we ons kruit droog voor de ‘echte discussie’ en beperken we 
ons tot de spreekwoordelijke koetjes en kalfjes. 
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Een beproefde bespreekmethode van het betreffende boek is deze: eerst geeft ieder van ons tekst 
en uitleg bij zijn eigen praatpapier, vervolgens worden gevierenlijk enkele discussiepunten 
verzameld en deze worden tenslotte besproken. 
In het hiernavolgende beperk ik me tot de hoofdlijnen van de discussie en trek daaruit tenslotte 
een summiere conclusie. 
 
Frans Blaauw steekt vanavond het eerst van wal. Hij is intens bij het jodendom betrokken en 
bekwaamt zich nog voortdurend in het lezen van Hebreeuws, zodat hij het Oude Testament in 
de grondtaal kan lezen. Het lezen van de TTP is hem niet meegevallen. Hij vraagt zich af of 
Spinoza een juist beeld heeft van het joods geloven. Frans heeft twee andere boeken bij het 
lezen van de TTP geraadpleegd: Steven Nadler, De ketterij van Spinoza (Amsterdam/Antwerpen 
2008: uitgeverij Atlas) en het door hem zeer gewaardeerde Han Renckens, Je eigen schrift 
schrijven (Amsterdam 1983: uitgeverij Ambo). 
Volgens Nadler ontkent Spinoza de onsterfelijkheid van de ziel. Veel zeventiende-eeuwse 
Portugese joden in Amsterdam nemen hem dat niet in dank af, want zij tobben juist over de 
vraag of zij wel opgenomen zullen worden in de ‘heerlijkheid Gods’?  
Voor hen is Spinoza’s vermeende ontkenning een extra argument om over hem het 
hardvochtigste oordeel uit te spreken dat de joodse gemeenschap kent: jij wordt uit de 
gemeenschap gebannen. Frans vindt de God van Spinoza te veel deus sive natura, alsof God en 
de natuur hetzelfde zijn. Spinoza is dus te weinig joods, meent hij. Frans is ook niet gelukkig 
met het bagatelliseren van de ceremoniën door Spinoza. Voor de joden in de diaspora, die geen 
eigen land en tempel meer hebben, zijn ze wezenlijk. Frans haalt daarbij Victor Kal aan: deze 
filosoof , verbonden aan de faculteit der wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam, geeft 
het belang van riten in het algemeen en die van de joden in het bijzonder aan. Na de shoah 
hebben heel wat joden onder de verzuchting “Van mij hoeft het niet meer!” de handdoek in de 
ring gegooid, maar velen zijn doorgegaan met het in leven houden van de ceremoniën. Juist 
déze geven vorm aan de ervaring van de ballingschap, voor veel joden een authentieke 
levenservaring en levensweg. Dit raakt de binnenkant van het joodse geloof.    
Frans merkt ook op, dat het gezamenlijk beleven van de rituelen binding geeft en het gevoel van 
schroom in het benaderen van de Eeuwige cultiveert.  
Spinoza schrijft de mislukking van de vroegere joodse staat op het conto van de joden zelf. Ze 
hamerden immers teveel op hun bijzondere status als uitverkorenen. Mogelijk heeft Spinoza te 
weinig zicht op de keerzijde van de joodse uitverkiezing: deze betekent ook, dat joden een licht 
voor de wereld moeten zijn door het dienen van de Naam.Daar past bescheidenheid bij.  
Voor Frans gaat Spinoza aan de diepte van de Tora en het jodendom voorbij. 
 
Ondergetekende, de tweede Frans in de groep, kritiseert het door veel mensen in deze tijd, 
wetenschappers inbegrepen, klakkeloos overnemen van etiketten als ‘Spinoza is een atheïst’ en 
‘Spinoza is een pantheïst’. Lezen ze Spinoza zélf of lezen ze alleen maar óver Spinoza? Frans 
ontmoet in de TTP een Spinoza die wel degelijk gelovig is, getuige de vele uitspraken over 
profeten die openbaringen ontvangen. 
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Die ontvang je van een God die méér is dan het totaal van de natuurwetten en die niet samenvalt 
met het bestaande. George Steiner waarschuwt voor dit ‘gemakkelijke lezen’ in Het verbroken 
contract. 5  
Voor Frans lijkt het godsbeeld van Spinoza te neigen naar wat wij in onze tijd ‘ietsisme’ – een 
term door Ronald Plasterk gemunt – noemen: “Er moet toch iets zijn.” Een vervaagde God dus, 
eerder een ‘idee’ dan een ‘iemand’ waar men een band mee heeft. In díe zin is Spinoza 
‘modern’. 
Behalve in het denken over God is Spinoza zijn tijd ook ver vooruit in zijn pleidooi voor de 
vrijheid van denken en spreken. Maar godsbeelden en politieke vrijheden à la Spinoza zijn in 
onze tijd zozeer gemeengoed, dat de ultieme vraag van Frans luidt: wat hébben we nu nog aan 
Spinoza? Waarom is hij zo populair? Komt dat misschien doordat secularisten in Spinoza een 
beeldenstormer zien die toén het werk begon dat nu nog afgemaakt moet worden: het uit de weg 
ruimen van godsdienst en geloof? Als dát zo is, begrijpen velen Spinoza niet, aldus Frans. 
 
Abdulwahid begint de toelichting op zijn discussiestuk met de opmerking, dat Spinoza “in leven 
wordt gehouden door interpretatoren en exegeten”. Wat zegt Spinoza nu zelf?  
Zijn geloof is niet verloren gegaan, meent Abdulwahid. Spinoza heeft willen relativeren. Hij 
kritiseert top-downoplossingen: je moet dingen niet doen of laten omdat het zó in de Schrift 
staat, maar je moet je eigen mening erover vormen. Mensen moeten juist rationeel omgaan met 
begrippen als openbaring.  
Als mensen dát kunnen opbrengen, ervoor uit durven komen, dan ..... Spinoza bestrijdt vooral 
het antropomorfe denken over God en zit daarmee op de derde en hoogste laag van denken 6 , 
die van de intuïtie en het schouwen. Hij is dus helemaal geen atheïst. Dat kán hij al niet zijn, 
omdat uit de Tractatus blijkt, hoe betrokken hij nog is bij het jodendom. Hij getroost zich 
ongelooflijk veel moeite om tot een in zíjn ogen juiste exegese van de Schrift te komen. 
Ondanks zijn storende stelligheid met betrekking tot wat waar en niet waar is in de Schrift, is 
‘Gods eigen boekhouder’ – Spinoza is een cijfermatig denkende man – toch een joodse profeet: 
hij geeft mensen de durf om na te denken.  
Mede daarom kan hij voor ons ook nu nog actueel zijn.  Abdulwahid citeert in dat verband 
Dworkins, die zegt dat van iedere burger de autonomie respecteren, maar hem tegelijkertijd 
beschermen, de dubbele uitdaging van de moderne staat is. Waarmee Spinoza met zijn uitspraak 
“Het recht van de particuliere staatsburger is de vrijheid van ieder afzonderlijk zijn eigen 
toestand te handhaven.” (hoofdstuk 16), toch echt de actualiteit lijkt te betreden. Dit, omdat we 
in een tijd leven waarin we niet meer met gelijkgestemden in één gebouw zitten. We komen ze 
tegen in een spontaan gesprek, mailen met verwante geesten of maken deel uit van een 
internetgemeenschap (terwijl we onze buren vaak niet eens kennen). Daarnaast beleven we onze 
spirituele intimitet niet altijd met gelijkgestemden maar soms nog intenser met 
‘ongelijkgestemden’.  

                                                
5 Steiner, G. (1990). Het verbroken contract. Amsterdam: uitgeverij Bert Bakker. 
6 Spinoza onderscheidt drie lagen van denken. In hoofdstuk 1 ‘Spinoza’s levensloop’ van dit essay wordt deze driedeling kort toegelicht. 
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Een van de redenen waarom hij Spinoza als een visionair ziet, ligt in diens kunst van het 
waarnemen en zijn gezonde, persoonlijke oordeel. Hoewel Spinoza in zijn stelligheid bij het 
presenteren van ideeën als feiten, de werkelijkheid van ideeën als actieve vorm van denken 
soms laat verdwijnen, is Spinoza’s eigen worsteling tegelijkertijd een enorme stimulans voor de 
geest van zijn lezers: zijn denken vraagt steeds een opnieuw doordenken ervan.  
Mogelijk kan hij in deze tijd een inspiratiebron zijn voor wie zich tegen díe partijpolitiek wil 
verzetten, die in de stammenstrijd van het verleden is blijven hangen.  
Kortom, hij is behalve een groot denker ook een gelovig mens en een profeet à la Mozes en dús 
heel joods. 
 
Ad begint als volgt: “Spinoza was jood en is dat gebleven!” Maar geen dogmatische jood: zoals 
Jezus heeft hij afstand genomen van te rigide vormen van geloof. Misschien kun je hem een 
‘anonieme christen uit de joden’ noemen. Hij maakt geloven spiritueler. Hij lijkt ook op Paulus: 
het gaat bijvoorbeeld niet om de feitelijke besnijdenis, maar om de ‘besnijdenis van het hart’, 
om een goede gezindheid, om menselijkheid. Had Spinoza het Nieuwe Testament maar 
grondiger becommentarieerd, vindt Ad. Dat zou een zegen voor ons zijn geweest. Mogelijk 
heeft hij het niet aangedurfd in zijn tijd: hij voelde in zijn christelijke omgeving de hete adem 
van nogal wat dogmatische dominees in zijn nek.  
Hij lijkt ook niet geprotesteerd te hebben tegen de Portugese overheid, die de uittocht van veel 
joden uit Portugal veroorzaakt heeft. Verzet tegen de overheid is bij hem geen item. Soms is 
anarchie of revolutie de enige methode om het de overheid te verdrijven die zich tegen de 
belangen van het volk keert. 
 
Al tijdens maar vooral na de vier referaten is er een levendige discussie. Deze brengt nuances in 
de vier visies op Spinoza, schaaft de scherpe kantjes ervan af en brengt verschuivingen in 
standpunten teweeg. Frans Blaauw bijvoorbeeld ziet nu meer in Spinoza. Misschien is hij joods 
gebleven door zijn eigen ballingschap.  
Ondergetekende is de rationalist Spinoza toch als een betrokken persoon gaan zien. En meer dan 
vóór de discussie ziet hij de betekenis van Spinoza in déze tijd: als profeet durven optreden 
tegen misstanden in religie en politiek. 
Met de min of meer gemeenschappelijke visie die tijdens de discussie op Spinoza is ontstaan, 
sluit ik dit essay af. Ze omvat de volgende drie karakteristieken: 

 Spinoza komt in de TTP over als een gelovig mens, 
 heeft de allure van een profeet die opkomt voor vrijheid en ‘zelfdenkzaamheid’ 
 en kan ook in onze tijd nog veel mensen inspireren.  
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