
GA ZO DOOR MIJN ZOON EN GIJ ZULT SPINAZIE ETEN! 
 
 
 
Dit is een parodie op ‘ ..... en gij zult Spinoza heten.’ Zó heb 
ik mijzelf aangemoedigd toen ik de Ethica i begon te lezen. 
Pas na verloop van tijd ‘kwam ik erin’ en raakte aan het 
boek verslingerd. Dat is ik mede te danken aan de leesbare 
tekst van de vertaalster. Hartelijk dank, Corinna! Vorig jaar 
las ik van Spinoza het Theologisch-politiek traktaat en twee 
maanden geleden De verhandeling over de verbetering van 
het verstand. Ook dat heeft geholpen om de Ethica te begrij- 
pen. 
 
Het is woensdag 12 december 2012. Ik sla de Ethica dicht. 
Uit! Ik neem mij voor het een tweede keer te lezen, nóg aan- 
dachtiger. Maar nú vind ik er al iets van. Dat zit in mijn aard.  
Mijn eerste indrukken zal ik in deze korte reflectie weergeven. Ze zijn persoonlijk en 
pretenderen géén wetenschappelijke reactie op het boek te zijn. Ik kies voor de vol-
gende driedeling:  
 Woorden van lof: wat vind ik goed aan de Ethica? 
 Vragen: waar heb ik kritiek op? 
 Afsluiting: wat kan ik in de 21e eeuw met dit boek van Spinoza? 
 
 
WOORDEN VAN LOF 
 
Mijn bril is 21e-eeuws. Dat ben ik me terdege bewust. Daarmee kijk ik in een bron 
van gedachten die in de 17e eeuw even origineel als tegendraads waren. Ik pik er wil-
lekeurig enkele uit die in onze tijd gemeengoed zijn of die gekoesterd zouden moeten 
worden. Zoals Spinoza zijn stellingen opsomt, zet ik mijn waarderende opmerkingen 
keurig op een rijtje. 
 
Om te beginnen: een consequent eenheidsdenken doortrekt het hele werk. Spinoza 
denkt niet dualistisch: lichaam en geest horen sámen. De geest is zich bewust van het 
lichaam, zolang het lichaam leeft. Kan de geest lós van het lichaam voorkomen? 
Bij Spinoza is dat bijna vloeken in de kerk. Bijna, want in stelling 23 van deel V 
schrijft hij: “De menselijke geest kan niet in absolute zin vernietigd worden met het 
lichaam, maar er blijft iets van over wat eeuwig is.” Wat blijft er over? De idee die de 
essentie van het menselijk lichaam uitdrukt en die daarom noodzakelijk iets is wat tot 
het wezen van de menselijke geest behoort. Díe idee is blijvend, want die bestaat 
noodzakelijk in God, aldus het bewijs dat op de stelling volgt. Simpel gezegd: de 
menselijke geest ‘leeft voort’ als idee in God. Maar ..... deze idee is zich dat niet be-
wust. Daarvoor is de menselijke geest nodig en die kan niet zónder levend lichaam. 
Na de dood alleen maar een ‘gedachte van God’ mogen zijn? Ik verlang er niet naar! 
Lichaam en geest zijn in het denken van Spinoza dus sterk met elkaar verbonden. 
Hoé? Daar gaat Spinoza niet expliciet op in. Hij lokaliseert de geest in ieder geval niet 
in een bepaald lichaamsdeel gezien zijn kritiek op Descartes’ opvatting van de pijn-
appelklier als ‘zetel van de geest’.  



Misschien mag ik zó uitdrukken: het menselijk lichaam is ook geest. Of: de geest is 
de idee van het lichaam, zoals ik in De verhandeling over de verbetering van het ver-
stand las.  
 
Het tweede punt dat ik aan wil snijden, ligt dicht tegen het eerste aan: de mens staat 
niet bóven de natuur, maar is er een onderdeel van. Hij is ding onder de dingen, klinkt 
het in Spinoza’s jargon. De meeste mensen worden sterk bepaald door inwerkingen of 
indrukken van buitenaf, de zogenaamde aandoeningen. Ietwat overdreven: zij zijn een 
speelbal van hun gevoelens. Het is slechts weinigen gegeven om met het verstand die 
gevoelens, althans de negatieve, min of meer in bedwang te houden.  
Spinoza accepteert dit als een natuurlijk gegeven: wie door zijn gevoelens wordt ge-
regeerd, is geen tweede-rangsmens en de verstandigen hoeven zich niet op de borst te 
kloppen. Zowel de aandoeningen van het lichaam als de heldere en onderscheiden 
ideeën van het verstand zijn door de natuur gegeven. Zoveel wordt wel duidelijk in de 
delen III en IV van de Ethica.  
Spinoza’s mensbeeld en dat van mij lopen hier parallel: emoties hóren erbij, ze bren-
gen een mens in beweging, zijn smeermiddel in de communicatie, maar kunnen er 
ook veel zand in strooien. We verzuchten dan: ‘Wees nou eens redelijk!”  
 
Een derde opmerkelijk punt: Spinoza heeft een positief beeld van begeerte. De mens 
is, zoals ieder ding, erop gericht zichzelf in stand te houden. En dat is goed, want de 
natuur heeft dat zo ingericht. Uiteindelijk leidt het tot volmaaktheid, blijheid en geluk. 
Deze visie gaat lijnrecht in tegen die van veel toenmalige theologen en dominees die 
de mens als een ‘van nature zondig wezen’ zagen en predikten. 
 
En hoe denkt Spinoza over God? Ik kom nu aan een vierde punt: buitengewoon on-
conventioneel! Ik begrijp, waarom velen in hem een atheïst zagen en het boek in het 
Vaticaan én op de Index terechtkwam. Spinoza ziet God níet als een persoon die zich 
met ieder mens afzonderlijk bemoeit, zélfs niet als een persoon die een prachtig, zich-
zelf opwinnend en afdraaiend uurwerk gemaakt heeft en nu alleen nog maar van verre 
naar zijn ‘speeltje’ hoeft te kijken (dit noemt men deïsme). Nee, hij is helemaal geen 
persoon, geen iemand.  
Wat dan wel? God is het totaal dat er noodzakelijk is. Onconventioneel hieraan is, dat 
Spinoza God niet buíten de natuur plaatst, maar erín. Hij is er geheel en al mee ver-
bonden. Sterker nog: hij ís de natuur. Deus sive natura, God of de natuur. Voorzover 
ik weet, komt deze gelijkstelling tussen de natuur en God bij geen enkele 17e-eeuwse 
denker zó sterk naar voren als bij Spinoza.  
 
Een vijfde punt: alles hangt samen. Alle dingen zijn door een eindeloze keten van 
oorzaak en gevolg met elkaar verbonden. Zij komen voort uit die éne substantie, eeu-
wig en oneindig. Dat is dus de natuur of God. Spinoza gebruikt in de Ethica bijna uit-
sluitend de laatste term. Dit eenheidsdenken, dit denken over hoe ‘alles als één geheel 
samenhangt’ spreekt mij aan: ik geloof al lang niet meer in een tweede, onzichtbare, 
metafysische wereld áchter de zichtbare wereld. Het onzichtbare zit in deze éne we-
reld: het begint dáár waar het weten ophoudt en men verzucht: “Er móet iets meer 
zijn, maar ik weet (nog) niet wat.”  
 
 



VRAGEN 
 
Het lezen van de Ethica wekt niet alleen bewondering maar roept ook vragen op. Dat 
zijn niet de vragen van een geschoolde filosoof, maar die van 21e-eeuwse liefhebber 
van filosofie die terugkijkt naar een bepaalde manier van denken in de 17e eeuw. Die 
positie is comfortabel in díe zin, dat het denken zich inmiddels zó ontwikkeld heeft 
dat bepaalde tijdgebonden opvattingen opvallen.  
Filosoferen is vooral vragen stellen. Het zij mij vergund er enkele aan Spinoza voor te 
leggen. 
 
Laat ik bij Spinoza’s godsvisie beginnen: overal waar God staat kan ook natuur staan. 
Wanneer we het eerste door het tweede vervangen, verandert er niets wezenlijks aan 
zijn theorie. Daarom stel ik hem de volgende vragen: waarom gebruik je het woord 
God als je met het woord natuur precies hetzelfde bereikt? Als je het concept God per 
se wil gebruiken, waarom definieer je het dan niet zo, dat het helder en onderscheiden 
is en nét iets anders betekent dan natuur? 
 
Spinoza kan ik nergens betrappen op ‘losse eindjes’: er is geen twijfel, geen spoor van 
onzekerheid in zijn denken. Misschien is zijn wiskundige aanpak daar debet aan, maar 
mogelijk ook het scholastieke gedachtegoed dat nog sterk in zijn denken aanwezig is: 
hij definieert de natuur/God eigenlijk zoals Anselmus dat deed met zijn beroemde 
godsbewijs: “God is het grootste waarboven je niets groters kunt denken, dus dan 
moet het er zijn.”   
God/natuur als oneindige en eeuwige substantie is een zó ‘wiskundig bedacht’ con-
cept, dat er geen enkele ruimte overblijft voor twijfel, onzekerheid, mysterie, het on-
bekende ..... Daarom aan Spinoza de volgende vragen: als je de idee oneindige en 
eeuwige substantie denkt, ís die er dan ook is? Hoe overtuig je sceptici daarvan? Als 
je stelt, dat het een zichzelf veroorzakende substantie is, sluit je dan niet de mogelijk-
heid af om verder en dieper te vragen? 
 
De wiskundige aanpak van Spinoza heeft wel iets komisch: elk deel staat strak in het 
gelid met éérst de definities, dán de axioma’s en vervolgens de stellingen met in hun 
kielzog bewijzen, toelichtingen en corollaria.  
Bij wiskunde denk ik aan een logische, dwingende volgorde van gevolgtrekkingen. 
Eerlijk gezegd vroeg ik me bij Spinoza vaak af: “Waarom gaat deze stelling over iets 
dat helemaal niet lijkt aan te sluiten op de vorige stelling?” Het komische trof ik voor-
al in zijn bewijzen aan. De methode is als volgt: hij zegt iets tegengestelds aan wat hij 
eigenlijk wil zeggen en eindigt dan met “ ..... en dat is absurd.” Herhaaldelijk besluit 
hij met het drieletterwoord q.e.d.: quod erat demonstrandum, wat te bewijzen was. 
Als je onophoudelijk dezelfde items leest, soms letterlijk hetzelfde geformuleerd, wat 
is daar wiskundig aan? Het zou toch maar één keer gezegd hoeven te worden? 
Het meest logisch vind ik nog de vijfdelige opbouw van het boek. Logisch in de zin 
dat die het beste bij Spinoza’s denken past. De titels illustreren dat: 
 

I. God 
II. Aard en oorsprong van de geest 
III. Oorsprong en aard van de gevoelens 
IV. De slavernij van de mens, of de kracht van de gevoelens 
V. Het vermogen van het verstand, of de vrijheid van de mens. 
 



Veel 17e-eeuwse natuurwetenschappers gelóófden in de wiskunde en pasten die veel-
vuldig toe. Newton was met zijn gravitatietheorie nooit zover gekomen, als hij de dif-
ferentiaal- en integraalrekening niet had toegepast. Christiaan Huygens, Simon Stevin 
en vele anderen opteerden voor een wiskundige aanpak, die steeds meer de trekken 
kreeg van een ideologie. De aantrekkingkracht daarvan op Spinoza kan ik begrijpen: 
wiskundig redeneren leek naadloos aan te sluiten op het laatscholastieke denken in 
‘heldere en onderscheiden’ ideeën. Spinoza dacht vanuit het geheel naar de delen. Als 
het geheel ontwijfelbaar vaststaat, kunnen de delen geen problemen meer opleveren!  
De samenhang van dat geheel met zijn delen werd niet als een netwerk gedacht -

organisch, elastisch en dynamisch - maar als 
mechanisch en strak ‘uit blokken opgebouwd 
kasteel’ zoals een kind dat uit zijn blokkendoos 
tevoorschijn kan toveren. 
Mijn samenvattende vraag aan Spinoza luidt: was 
het niet overtuigender geweest als je de wiskun- 
dige aanpak had weggelaten en van de Ethica een 
lopende tekst had gemaakt?  
 

En dán dat onderwerp waar we ook vandaag de dag nog niet goed uitkomen: de vrije 
wil. Spinoza ontkent hem: alles is bepaald door een keten van oorzaken – er zijn di-
verse soorten – en gevolgen. Het is zo noodzakelijk bepaald vanuit God. Zelfs hij is 
niet vrij, want hij, causa prima, is zijn eigen oorzaak en  bestaat dus noodzakelijk. Dat 
levert voor Spinoza toch twee lastige vragen op: 
 

1. Hoé kan uit de noodzakelijk opgevatte causa prima of eerste oorzaak zo’n 
bonte waaier van gedifferentieerde ‘vervolgoorzaken’ voortkomen? Dan moet 
er toch enige ‘speling’ in die eerste oorzaak zitten? 

 
2. Hoe kan zónder een sprankje vrijheid de menselijke geest grip krijgen op de 

aandoeningen al is het maar in de vorm van ‘als je het begríjpt levert het enige 
gemoedsrust  ii op’? Het willen begrijpen is toch wíllen, vraagt toch om keu-
zen en veronderstelt toch een minimum aan vrijheid in de menselijke geest? 

 
 
AFSLUITING  
 
Mijn wereldbeeld is dat van een netwerk: alles hangt met alles samen, elastisch én dy-
namisch. In dat netwerk zitten knooppunten én legere plekken. Als eraan ‘getrokken’ 
wordt, beweegt alles en verandert de configuratie. Door wat voor krachten ook, dat 
netwerk verandert steeds: kosmologisch, evolutionair, politiek, technisch, cultureel, 
psychologisch ...... Vanuit mijn eígen 
minuscule plekje in dat geheel probeer ik het 
netwerk te overzien: wat dicht bij mij is, zie 
ik het best. Maar meer naar de ‘randen’ toe 
of de ‘diepte’ in, wordt het ongrijpbaarder, 
vervaagt het. Ik nader dan de ‘grens’ van wat 
ik kan overzien of met zekerheid kan weten. 
De ‘grens’ van het verstand hoeft niet die van 
het netwerk te zijn. Geen enkele wetenschap- 
per kan hardmaken dat er niet méér is dan het 



verstand begrijpt. Ik breng dus vensters aan in het ‘gesloten monisme’ van Spinoza 
(er is maar één zichzelf veroorzakende substantie: natuur/God). Waarom? Omdat die-
zelfde natuur/God van Spinoza vrágen in mij doet opborrelen die steeds weer de 
‘grens’ van het zeker weten passeren. Daar waar het heldere verstand niets meer ver-
mag, begint de ruimte van het vermoeden of geloven. Voor die fascinerende ruimte 
gebruik ik bij voorkeur het woordje God. Vanuit die ruimte bekritiseer ik consequent 
alle opvattingen en theorieën, populaire én wetenschappelijke, die een ‘zeker weten’ 
uitstralen. Op de ‘laatste vragen’ – met als ultieme vraag “Waarom is er iets en niet 
niets?” – bestaan geen zekere antwoorden. Ik bekommer mij erom, dat er voor dit 
soort vragen ruimte blijft, zélfs binnen de ‘harde wetenschappen’. Een open ruimte 
die mensen lucht en het leven franje geeft. 
 
 
Als Spinoza dít zou lezen, wat zou dan zijn reactie zijn? Zou hij mijn pleidooi voor 
een ‘open ruimte’ überhaupt begrijpen? Zou hij het omver kunnen werpen als een 
product van mijn verbeelding of imaginatio?  
Eigenlijk maakt het niet uit: Spinoza heeft zijn sporen verdiend. Nog steeds inspireert 
hij mensen en scherpt hij hun denken. Zo is het mij, tot nu toe, vergaan.  
Als kritische lezer kijk ik ook door de ‘kieren’ van zijn theorie en waardeer het zeer 
als hij, die beweert dat de mens geen vrije wil heeft, aan het eind van zijn boek de ge-
determineerde mens tóch nog ‘vrijheid van de geest’ toeschrijft. Hij beweert dan zo-
iets als: je bedwingt niet je gevoelens om een staat van gelukzaligheid of gemoedsrust 
te bereiken, maar je bent gelukzalig en dan blijk je je gevoelens enigszins in toom te 
hebben. En wanneer bén je gelukzalig? Doorheen het hele boek hamert hij daarbij 
steeds op hetzelfde aambeeld: door te streven naar adequate ideeën, door je verstand 
te ontwikkelen en ernaar te leven. Daar kan de mens dus kennelijk voor kiezen. Zo 
vrij is hij nog wel. Ik ga hier graag in mee. Het is fijn dat we door de natuur met af-
fecten uitgerust zijn, maar ze kunnen je dusdanig ‘van slag’ brengen, dat je beter af 
bent, als je ze met je ‘nuchtere verstand’ enigszins in het gareel kunt houden. Dat gold 
in de 17e eeuw en dat geldt nú nog. 
 
Tot slot: Spinoza is nog niet klaar met me! Binnenkort ga ik zijn brieven lezen. Ik 
hoop dan niet de wiskundige Spinoza te ontmoeten, maar een mens van vlees en 
bloed.  
 
 
Frans Holtkamp, 
Rijswijk, 12-12-2012. 
 
 
 
 
 
 
                                                
i Spinoza, Benedictus de, Ethica, vertaald door Corinna Vermeulen, geredigeerd en geannoteerd door Han van Ruler en Corinna 
Vermeulen, Boom Amsterdam 2012. 
ii Onder andere de Griekse filosoof Epicurus gebruikte daarvoor de term ataraxia (Αταραξία) en bedoelt daar een bepaalde vorm 
van gemoedsrust mee. Het gaat dan om een zekere onverstoorbaarheid of gelatenheid: je laat je niet meeslepen door je emoties 
en affecties en je probeert zonder zorgen te leven. Dit beeld heb ik voor ogen, als Spinoza aangeeft dat de geest de aandoeningen 
enigszins in de hand moet proberen te houden.  
 


