
DE ETHICA DOOR DE OGEN VAN EEN 21E-EEUWER 
(door Frans Holtkamp) 
 
 
De Ethica i heb ik tweemaal gelezen: de eerste keer globaal om het gehele ‘bouw-
werk’ zo goed mogelijk te kunnen overzien, de tweede keer heb ik het boek gespeld 
om niets aan mijn aandacht te laten ontsnappen. Mede dank zij de uitstekende verta-
ling van Corinna Vermeulen zijn beide leeswijzen gelukt. 
Dit stuk is op de eerste plaats een samenvatting: ik probeer de hoofdlijnen van Spino-
za’s betoog weer te geven. Voor wie de Ethica gelezen heeft is die samenvatting mis-
schien een welkom geschenk. Soms voeg ik er een persoonlijke interpretatie of op-
merking aan toe, wél netjes afgebakend van Spinoza’s gedachtegoed.  
Maar dit stuk is ook een reflectie. Steeds volgt er een na de samenvatting van een 
deel. Vijf keer dus, want ik houd de vijfdeling van Spinoza graag aan. Ik besluit met 
een reflectie over de vraag die bij mij na de twee lezingen is blijven hangen: “Hoe vrij 
is onze wil nog?” 
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I. GOD 
 
Spinoza geeft deel I van zijn Ethica de titel God. Er wordt van alles beweerd over het 
godsgeloof van Spinoza: men noemt hem vaak atheïst of pantheïst.  
Na de samenvatting, die nu eerst volgt, zal ik in mijn reflectie twee dingen doen: ik 
geef aan wat mij als lezer in deel I opvalt en ik leg Spinoza langs de meetlat van enke-
le geijkte theologische begrippen. Enkele conclusies zal ik eraan verbinden. 
 
 
SUPERLATIEVEN EN GODS VRIJHEID 
 
God is een absoluut oneindig wezen, kan níet tot een categorie behoren, is dus een 
substantie die uit een oneindig aantal attributen bestaat die elk de eeuwige en onein-
dige essentie van de substantie uitdrukken.  
 
Gods bestaan (existentie) en essentie zijn één en hetzelfde. Essentie kan niet verande-
ren zonder onwaar te worden, dus God is onveranderlijk.  
 
Uit het ín zich hebben van een oneindig aantal attributen vloeit ook Gods almacht 
voort. Die almacht bestaat erin, dat hij alles schept wat bij begrijpt. Hij is natura na-
turans, voortbrengende natuur. Elders schrijft Spinoza: God heeft een absoluut ver-
mogen om te bestaan.  
 
God heeft de grootst mogelijke realiteit, volheid van zijn, absolute volmaaktheid. 
Alleen al die absolute volmaaktheid neemt elke oorzaak van twijfel aan zijn bestaan 
weg. 
 
God is vrij in díe zin dat hij uitsluitend op grond van de noodzaak van zijn eigen aard 
of wezen (natura) bestaat. Hij wordt alleen door zichzelf en niet door iets anders be-
paald. Hij kan uitsluitend handelen op grond van de wetten van zijn natuur. Negatief 
geformuleerd: God bestaat alleen al dáárom, dat er geen reden of oorzaak kan zijn die 
verhíndert dat hij bestaat.  
 
 
ÉÉN SUBSTANTIE 
 
Er is maar één substantie: ondeelbaar en uniek.  
Die substantie heeft een oneindig aantal attributen waarvan de mens er twee kent: uit-
gebreidheid (res extensa) en denken (res cogitans).  
De uitgebreidheid bestaat in de materie. De modi (enkelvoud modus) zijn er de ver-
schijningsvormen van: water, bergen, mensen enzovoort. Zij behoren tot de natura 
naturata, de voortgebrachte natuur. De trits is dus: substantie – attributen – modi. De 
eerste twee horen tot de natura naturans, de laatste tot de natura naturata.  
 
Dezelfde trits geldt ook voor het denken: het attribuut denken drukt evenals uitge-
breidheid Gods eeuwige en eindeloze essentie uit, terwijl het menselijk denken er de 
modus van is.  
 
 



CAUSA PRIMA EN AFGELEIDE OORZAKEN 
 
Maar uiteindelijk bestaan alle dingen in Gods aard en vinden daar hun oorsprong. Al-
leen door middel daarvan kunnen ze begrepen worden. Door de eindeloze ketens van 
oorzaak en gevolg, die door God als causa prima voortgebracht worden, lopen de 
modi van denken en uitgebreidheid gelijk op, zodat de inhouden van het menselijk 
denken, adequate en inadequate ideeën, als dekseltjes op de potjes van de modi van de 
uitgebreidheid – Spinoza noemt deze modi meestal dingen, soms lichamen - passen. 
 
De goddelijke eigenschappen (in de scholastiek attributa dei) verstand en wil drukken 
het bestaan en de essentie van zijn denken uit.  
Gods verstand is de werkoorzaak (causa efficiens) van alle dingen, zowel wat hun es-
sentie als hun bestaan betreft. Gods verstand is dus ook de oorzaak van het menselijk 
verstand zowel wat zijn essentie als zijn bestaan betreft. Maar als óórzaak verschilt 
Gods verstand van het onze. 
Gods oorzaak is niet alleen werkoorzaak, maar ook immanente oorzaak (causa imma-
nens) van alle dingen: niet ‘voorbijgaand’ (causa transiens), maar ‘permanent’ en dus 
‘instandhoudend’. 
 
God is een op zichzelf staande oorzaak (causa per se) en geen accidentele. Hij is in 
absolute zin eerste oorzaak (causa prima), die tegelijk werkoorzaak is van alle dingen 
en alles wat onder het verstand kan vallen (dit lijkt verrassend veel op de eerste of on-
veroorzaakte oorzaak, één van de vijf godsbewijzen van Thomas van Aquino). 
 
God valt zó volmaakt met zijn besluiten samen, dat zijn wil ‘noodzakelijk’ werkt. 
‘Vrije wil’ als ‘keuzevrijheid’ valt buiten Gods aard: vrijheid maakt hem minder vol-
maakt en onbetrouwbaarder dan hij feitelijk is: Gods status is een status in actu, niet 
in potentia. 
 
Er bestaat in de wereld niets contingents: alles bestaat noodzakelijk en vloeit voort uit 
de noodzaak van de goddelijke natuur. 
 
 
REFLECTIE 
 
Wat valt mij op in deel I? 
In de eerste plaats spreekt Spinoza er alléén over God, niet over de Natuur. Het ge-
vleugelde deus sive natura - ik ben dat bijvoorbeeld in de Tractatus theologico-
politicus tegengekomen, óók in praktische zin doordat hij de termen God en Natuur er 
door elkaar gebruikt - gaat hier niet op: hij gebruikt consequent het begrip God.  
 
In de tweede plaats valt mij op, dat Spinoza de zogenaamde geometrische methode 
gebruikt. Daar wordt mee bedoeld, dat er in kennis een bepaalde orde moet zijn. Het 
gaat dan niet direct om onderzoek van de natuur, maar om demonstrata: het tónen van 
kennis, waarbij Spinoza nog geen onderscheid maakt tussen filosofie en de 
(natuur)wetenschappen. 
Hij begint elk deel met definities, met name definities die de essentie van de dingen 
beschrijven. Daarbij gaat het om waarheid, om de juiste beschrijving van iets in de 
werkelijkheid. Filosofie moet zorgvuldig het verschil tussen denken en de verbeelding 
aangeven.  



Denken is bij Spinoza per definitie rationeel of intuïtief: vergissingen ontstaan alleen 
op het vlak van de verbeelding. Anders gezegd: wij kennen de dingen alleen sub spe-
cie aeternitatis, onder het aspect eeuwigheid. Daarna volgen axioma’s en dan 
stellingen.  
Wat dienen we onder al deze termen te verstaan? 
Een definitie heeft een voorlopig karakter: ook al is een definitie waar, toch heeft ze 
een bepaalde mate van willekeur. We bedenken of stellen iets. Daarbij gaat het om 
iets reëels: een nominaal woord wordt betrokken op iets in de werkelijkheid. Ik zie 
onmiddellijk in, dat de definitie waar is, maar moet het nog wél nader onderzoeken.  
Dat gebeurt in de bewijzen, toelichtingen en corollaria na de stellingen. Spinoza sluit 
regelmatig bepaalde alinea’s af met een term uit de wiskunde: q.e.d., quod erat de-
monstrandum, hetgeen bewezen moest worden. 
Axioma’s hebben niets willekeurigs: ik kan er niet aan twijfelen. Ze zijn evident. 
Stellingen worden uit axioma’s afgeleid. In de Ethica krijgen ze de nadruk. Zoals al 
gezegd, worden ze rijkelijk voorzien van bewijzen en toelichtingen. 
 
Tot zover de geometrische methode die Spinoza voor ogen staat. Maar wat valt mij er 
(nog meer) aan op? De wijze van formuleren én de inhoud: hij definieert God zoals je 
meetkundige figuren definieert. Er is geen speld tussen te krijgen. Hij bewijst God 
door hem zó te definiëren, dat je zijn bestaan noodzakelijk aan moet nemen. 
Bínnen een meetkundige figuur is van alles te beredeneren en definiëren: hoe de lij-
nen zich tot elkaar verhouden, wat de som der hoeken is, de functie van de loodlijnen 
enzovoort. Zo gaat hij ook met God om: binnen de definitie van God als absoluut on-
eindig wezen met een oneindig aantal attributen benoemt hij alle mogelijke ‘interne 
betrekkingen’. Een mooi voorbeeld is dat van de causa’s: God is causa prima, en dús 
causa efficiens, dús causa immanens enzovoort. 
Spinoza’s God is een ‘denkconstructie’. God is volkomen ‘gedepersonaliseerd’: voor 
zo’n God loop je niet warm. Je kunt er géén (warme) relatie mee hebben. 
 
Het zij me gepermitteerd, dat ik Spinoza nú langs de theologische meetlat leg.  
Het duidelijkst bij Spinoza is, dat hij geen theïst is: God is voor hem geen persoon. 
Spinoza’s God is ook niet die van het deïsme: zo’n God-op-afstand-van-zijn-
kunststukje kun je nog enigszins als persoon beleven.  
Ondanks Spinoza’s causa immanens reken ik zijn God tóch niet tot het immanentis-
me: dan zou je God als een kracht of een bron in jezelf moeten ervaren. Daar kan ik 
Spinoza in deel I niet op betrappen. De dingen zijn bij hem eerder ín God dan Gód in 
de dingen. 
Het pantheïsme dan? Dan zou je ergens moeten lezen, dat je het goddelijke even 
krachtig kunt beleven in bijvoorbeeld een boom of een kiezelsteen als in gebed en 
meditatie. Ik ben dat niet tegengekomen. Panentheïsme? De in de natuur groeiende of 
wordende God? Dat zeker niet. Spinoza’s wereldbeeld is statisch: God, of de Natuur, 
is van eeuwigheid wat ze is en zal dat tot in eeuwigheid blijven.  
Er blijft één –isme over: atheïsme. Dit begrip letterlijk genomen, ja: voor Spinoza is 
God geen persoon. Maar het meer rabiate atheïsme zoals wij dat kennen, nee: voor 
Spinoza is er ‘niet niets’ maar ‘iets’. Zijn God is een perfect systeem waarin alles 
past: God als substantie is het meest volmaakt en er is steeds minder volmaaktheid 
naarmate de ketens van oorzaken en gevolgen langer zijn en de modi verder van de 
‘kern’ afstaan.  



Voor Spinoza passen alle dingen perfect in een volmaakt geheel: lijden, verdriet, on-
volkomenheid, de heftigheid van negatieve  gevoelens, het hoort er allemaal bij (hij 
schrijft hier overigens niet over in deel I, maar deze noties heb ik meegenomen uit 
mijn eerste globale lezing van de Ethica). Voor Spinoza bestaat géén theodicee: ner-
gens roept hij God ter verantwoording. 
 
Ik kom tot een conclusie: Spinoza’s God is niet veel meer dan een denkbeeld. Uit de 
overige teksten van Spinoza weten we, dat God en de Natuur inwisselbaar zijn. Waar-
om die éne substantie dan niet consequent en eenduidig Natuur genoemd? Deed hij 
dat om de kerken en predikanten niet voor het hoofd te stoten? 
God of Natuur, Spinoza’s wereldbeeld blijft hetzelfde: al wat is is onveranderlijk, is 
altijd zo geweest, zal altijd zo blijven, ‘gedragen’ door een eeuwige substantie. Alle 
dingen hebben hun vaste plek en zijn noodzakelijk zó zoals ze zijn. Door en door de-
terministisch. De mens erváárt wel een vrije wil, maar heeft die niet: alles wat hij 
doet, doet hij noodzakelijk op díe manier in een eindeloze keten van oorzaken. 
Kortom, ik zou onze huidige zeer eminente, maar filosofisch weinig onderlegde her-
senwetenschappers, Lamme en Swaab voorop, aanraden hun gelijk bij Spinoza te ha-
len! 
 
 



II. AARD EN OORSPRONG VAN DE GEEST 
 
 
Het tweede deel van de Ethica gaat over de aard en de oorsprong van de geest. Spino-
za bedoelt daarmee niet alleen de geest van de mens maar ook, en vooral, die van 
God.  
 
 
GODS GEEST 
 
God is res cogitans: iets wat denkt. Hij kan oneindig veel op oneindig veel manieren 
denken. Alleen dáárom al moet hij noodzakelijk oneindig zijn en kan er maar één idee 
van God zijn. 
  
God is werkoorzaak (causa efficiens) van alle ideeën, óók van de ideeën in het mense-
lijk verstand. Alleen díe kunnen we kennen. Ze zijn modi van Gods denken.  
Gods vermogen tot denken is gelijk aan zijn vermogen tot handelen (dit laatste heeft 
betrekking op de dingen als modi van het attribuut uitgebreidheid): daarom is de 
volgorde en het verband van de ideeën hetzelfde als de volgorde en het verband van 
de dingen. Met andere woorden: er is een noodzakelijke parallellie tussen beide. 
Je kunt het ook als volgt formuleren: omdat denken en uitgebreidheid tot dezelfde 
substantie behoren, zijn de dingen als modi van de uitgebreidheid en de ideeën van 
die modi één en hetzelfde. Dus: 
 Als een ding bestaat, dat wil zeggen duur heeft (eindig is), dan óók de idee ervan.  
 De idee van een feitelijk bestaand enkelvoudig ding is een enkelvoudige modus 

van het denken.  
 Als een ding niet feitelijk bestaat, maar wel in het attribuut uitgebreidheid begre-

pen is (zoals rechthoeken op alle mogelijke manieren in een cirkel ‘geconstrueerd’ 
kunnen worden), dan geldt hetzelfde voor de idee met betrekking tot het attribuut 
denken. 

 
 
DE MENSELIJKE GEEST 
 
Het wezen (natura) van de mens wordt bepaald door modificaties van Gods attributen 
uitgebreidheid en denken: de mens ís niet God, maar ín God. Hij is modus van God: 
hij drukt de aard (natura) van God op een vaste en bepaalde manier uit. Dit laat on-
verlet, dat er een oneindig groot verschil is tussen God en de mens. 
Het wezen van de mens wordt uitgemaakt door de modi van het denken, waarbij de 
idee noodzakelijk op de eerste plaats komt. Dat is altijd een idee van een enkelvoudig 
ding, van iets dat bestaat. Zo’n idee is helder en onderscheiden, drukt meteen de es-
sentie van het ding uit en is dus adequaat. 
 
 
DE MENSELIJKE GEEST IN RELATIE TOT GODS GEEST 
 
De menselijke geest is deel van het oneindige verstand van God: als de mens iets 
waarneemt, neemt Gód iets waar voorzover hij de aard van de menselijke geest uit-
maakt. Maar God neemt méér waar dan de mens. In een brief aan Henry Oldenburg 
(in de Briefwisseling ii is dat brief nummer 32) wordt dat als volgt uitgelegd: er be-



staat in de natuur een oneindige kracht tot denken (God). De menselijke geest is die-
zelfde kracht, maar niet oneindig en niet de hele natuur in zich opnemend. De mense-
lijke geest is eindig en merkt slechts zijn eigen lichaam op als externe lichamen of 
dingen erop inwerken. Voor zover die externe dingen van elkaar afwijken, doet ieder 
een afzonderlijk een eigen idee ontstaan in de menselijke geest en helpt zo mee aan 
het opbouwen van adequate kennis. 
Gods verstand is oneindig groter dan dat van de mens. Het omvat de ideeën van alles. 
God kent héél de natuur, al haar delen, de samenhang van alle dingen en de wijze 
waarop elk afzonderlijk deel met het geheel harmonieert. Daarmee kent hij ook zich-
zelf. Traditioneel verwoord: God is alwetend. 
 
 
DE MENSELIJKE GEEST IN RELATIE TOT HET MENSELIJK LICHAAM 
 
Het object van de idee is het feitelijk bestaande menselijke lichaam. De menselijke 
geest is met het menselijke lichaam verenigd: dit kunnen we alleen adequaat, dit is 
helder en onderscheiden, begrijpen als we de aard van ons lichaam adequaat kennen. 
Want alle dingen zijn bezield, zij het in verschillende gradaties van zijn casu quo vol-
maaktheid. De menselijke geest is superieur aan die van andere dingen (door Spinoza 
ook regelmatig lichamen of individuen genoemd).  
Hoe meer handelingen het menselijk lichaam tegelijkertijd verricht, des te meer kan 
de geest waarnemen. 
 
 
MECHANICA 
 
In wat dán volgt, gaat Spinoza alléén in op lichamen, hun (onderlinge) bewegingen en 
toestanden van rust. Hij volgt hier de ‘klassieke’ mechanica, zoals ook Descartes 
deed. 
 
Eenvoudige, enkelvoudige lichamen worden alleen door middel van beweging en 
rust, snelheid en traagheid van elkaar onderscheiden. In samengestelde lichamen is er 
tussen hen evenwicht of relatieve rust. Een metafoor zou kunnen zijn: het spel met 
biljartballen. 
 
Als de delen van een individu of (samengesteld) lichaam met een groter oppervlak op 
elkaar rusten, is dat individu harder, in het tegengestelde geval zachter. 
 
Als de delen in een samengesteld lichaam vervangen worden, blijft de wezensvorm 
(forma van de essentie) van dat lichaam behouden: het individu behoudt zowel qua 
substantie als qua modus zijn eerdere aard (natura). Ook als de samenstellende delen 
in dezelfde onderlinge verhouding groter worden (groeien), blijft de aard van dat li-
chaam of individu behouden. Dit geldt ook, als de samenstellende delen van dat li-
chaam in een bepaalde richting bewegen.  
In onze tijd zouden we zeggen: de wezensvorm van het lichaam blijft behouden, óók 
als alle lichaamscellen vervangen zijn door nieuwe. 
 



We kunnen ons een derde soort individuen voorstellen, bestaande uit die van de twee-
de soort en die weer uit de eerste soort (de eenvoudigste, enkelvoudige lichamen). De 
andere kant op redenerend kun je tot in het oneindige doorgaan: uiteindelijk kun je de 
hele natuur als één groot samengesteld lichaam of individu zien. 
 
 
TERUG NAAR DE MENSELIJKE GEEST 
 
Waarom dat stukje mechanica in het deel over de aard en oorsprong van de geest? 
Omdat Spinoza wil aantonen, dat de menselijke geest méér waarneemt, naarmate ex-
terne lichamen veelvuldiger en gevarieerder op het menselijk lichaam inwerken en, 
omgekeerd, naarmate het menselijk lichaam méér en gevarieerder op externe licha-
men inwerkt. 
De menselijke geest kent zijn lichaam alleen maar als gevolg van die talloze inwer-
kingen en hij kent zichzelf alleen voor zover hij de ideeën van die inwerkingen op het 
lichaam opmerkt.  
Voor zover hij zich die inwerkingen ‘verbeeldt’, heeft hij geen adequate kennis. Maar 
als hij meer dingen tegelijk opmerkt, wordt hij gedisponeerd om verschillen, overeen-
komsten en tegenstellingen te begrijpen. Dan denkt hij helder en onderscheiden over 
de dingen en wordt zijn kennis adequaat. 
 
 
HERINNERING 
 
Bij Spinoza komen in deel II allerlei zaken aan de orde die wij in onze tijd functies 
van de geest noemen: zich bewust zijn, zelfbewustzijn, willen, herinneringen ..... 
Over herinnering schrijft hij onder andere dit: het is een zekere aaneenschakeling van 
ideeën die de aard van dingen buiten het menselijk lichaam inhouden. Die aaneen-
schakeling ontstaat in de geest overeenkomstig de volgorde en aaneenschakeling van 
inwerkingen op het menselijk lichaam.  
Stel, dat op een gegeven ogenblik twee of meer dingen op het lichaam inwerken, dan 
zullen later, als ik er mij één herinner, ook die andere aandoeningen erdoor meege-
nomen worden in de geest. Het geheugen werkt associatief.  
 
 
KENNIS IN GRADATIES 
 
Algemene noties (notiones communes), zoals ‘mens’ en ‘paard’, zijn de fundamenten 
van ons redeneren en functioneren als notiones primae: het zijn ‘eeuwige waarheden’. 
Als ze evident zijn, noemen we ze axioma’s. 
 
Die noties worden niet door iedereen op dezelfde manier gevormd: ze variëren naar-
gelang de inwerkingen op het menselijk lichaam. Wie bijvoorbeeld vaak met bewon-
dering heeft stilgestaan bij de houding van mensen zal onder de notie ‘mens’ een dier 
met een opgerichte houding verstaan, maar wie zich verwondert over het lachen van 
de mens, zal bij ‘mens’ denken aan een dier dat kan lachen. 
 



Er zijn drie soorten kennis te onderscheiden. 
Tot de eerste soort hoort ervaringskennis. Dit is kennis op basis van wat via de zintui-
gen binnenkomt. Deze percepties zijn verminkt, verward en missen de orde van het 
verstand. Het gaat om meningen en verbeeldingen.  
Het horen of lezen van een bepaald woord of het zien van iets of iemand roept vaak 
associaties op met vroegere aandoeningen of zintuiglijke indrukken. Daarom horen 
ook herinneringen tot de eerste soort kennis.  
Tot de tweede categorie van kennis horen de algemene noties en de adequate ideeën 
van de eigenschappen van de dingen.  
De derde categorie kennis is intuïtieve kennis: deze categorie begint met een adequate 
idee van de werkelijke essentie van attributen van God en leidt tot adequate kennis 
van de essentie van de dingen.  
Kennis van de tweede en derde categorie, maar niet de eerste, leert ons het ware van 
het onware te onderscheiden. 
 
Onwaarheid  bestaat in een gebrek aan kennis. Zo menen velen, dat de mens een vrije 
wil heeft. Maar dat komt, omdat ze onvoldoende weten wat hun handelen en denken 
bepaalt. Alles is immers gedetermineerd door causale ketens van oorzaken en gevol-
gen. Zo verbeelden velen zich, dat de zon vlakbij staat. Maar ze kennen de ware af-
stand niet. 
 
Hoe zeker kunnen ervan zijn dat onze kennis waar is? Spinoza stelt daarbij de prach-
tige retorische vraag: “En ik vraag u: wie kan weten dat hij iets begrijpt, als hij het 
niet eerst begrijpt?” Daarna volgt nog een metafoor: “Precies zoals het licht zichzelf 
en de duisternis manifesteert, zo is de waarheid de maatstaf van zichzelf en het onwa-
re.” 
 
 
DE AARD VAN DE REDE 
 
Door de verbeelding (imaginatio), die op het eerste niveau van kennis speelt, zien we 
de dingen als contingent. Het ligt echter in de aard van de rede om de dingen juist niet 
als contingent maar als noodzakelijk te zien, want in het licht van de rede bekijken we 
de dingen onder het aspect van de eeuwigheid, sub specie aeternitatis. De menselijke 
geest heeft immers adequate kennis van Gods eeuwige en oneindige essentie: de 
ideeën van om het even welk lichaam of enkelvoudig ding sluiten noodzakelijk Gods 
eeuwige en oneindige essentie in. 
 
 
VRIJE WIL 
 
Er is in de geest geen absolute of vrije wil: alles wat we doen of denken is gevolg van 
eindeloze ketens van oorzaken en gevolgen die beginnen met God als causa prima. 
Doordat de meeste mensen hiervan onvoldoende kennis hebben, menen ze dat ze vrij 
zijn. De wil is niets anders dan het bevestigen van adequate ideeën en een afzonderlijk 
wilsbesluit niets anders dan het ‘vatten’ van de essentie van een idee. 



REFLECTIE 
 
In het bovenstaande heb ik deel II van de Ethica op hoofdlijnen samengevat en vooral 
Spinoza laten spreken. Nu wil ik zelf het woord nemen en dit hoofdstuk met een re-
flectie afsluiten. 
 
Als ik mij probeer voor te stellen hoe Spinoza gewerkt en geleefd heeft, zie ik een 
rustige, evenwichtige man die in stilte uren doorbrengt aan een schrijftafel. Er heerst 
een serene rust in zijn werkvertrek. Er zijn talloze boeken om hem heen die hij her-
haaldelijk in handen neemt, doorbladert en bestudeert. Hij wordt nauwelijks gestoord: 
vrouw en kinderen heeft hij niet, dus die kunnen niet om de haverklap binnenlopen. 
Hij is kostganger in Rijnsburg, Voorburg en Den Haag: aan huishoudelijk werk is hij 
weinig tijd kwijt. Om de kost te verdienen slijpt hij lenzen, maar hij werkt niet meer 
dan nodig is. In zijn levensonderhoud voorzien, dát is voor hem genoeg. Hij haakt niet 
naar rijkdom en macht. Uitgaan is er niet bij, uitspattingen zijn hem vreemd. Hij heeft 
geen uitbundig sociaal leven: slechts een kleine kring van intimi heeft hij om zich 
heen. Soms gaat hij bij één van hen op bezoek of ontvángt bezoek. Vooral door brie-
ven onderhoudt hij geleerde contacten met veel vrije geesten in die tijd. Hij is op stu-
die ingesteld, wil weten hoe de werkelijkheid in elkaar zit en schrijft daar goed door-
dachte teksten over. 
Zó leven brengt geluk: hij schrijft erover in zijn Tractatus de intellectus emendatione, 
het traktaat over de verbetering van het verstand. Als er één is die zijn verstand verbe-
tert is híj het, vlees en bloed van zijn eigen boodschap. 
 
Hij heeft vooral omgang met de adequate ideeën in zijn geest. Dat maakt hem geluk-
kig. Het lukt hem tot intuïtieve kennis te komen, het hoogst haalbare niveau.  
Maar die kennis heeft de koelte van ijs en de glans van metaal. Want Spinoza’s intuï-
tieve kennis is helder en onderscheiden. Cerebraal, zouden wij nu zeggen. Het hoog-
ste geluk ligt in het heldere verstand. Wég dus van de imaginatio of verbeelding! 
  
Voor ons 21e-eeuwers liggen de zaken geheel anders: intuïtie komt uit het hart, is 
warm en gloeit. Ook de verbeelding is een zaak van het hart: het scheppen van imagi-
naire werelden gooit in onze tijd hoge ogen. Daarmee spreek ik ook over mijzelf: ik 
ben een kind van deze tijd en ik gelóóf in verbeeldingskracht. Die maakt de wereld 
bewoonbaar, geeft het een hart en mij een warm bad. Aan Moedertje Evolutie hebben 
we dat te danken! 
Ik zie wetenschap, ook de ‘harde’, uiteindelijk als verbeelding: we geven de dingen 
een naam en daarmee hun plek in het grote geheel. Het is naïef te denken dat naarma-
te je exacter wetenschap bedrijft de waarheid dichterbij komt. Spinoza kon dat nog 
geloven. Ik niet meer. 
 
 
 
 



III. OORSPRONG EN AARD VAN DE GEVOELENS 
 
 
Het derde deel van de Ethica gaat over de aard en de oorsprong van de gevoelens. 
Spinoza gaat er zeer uitgebreid op. Ik beperk me tot de hoofdlijnen en zal hier en daar 
onze eigentijdse visie op emoties erbij betrekken.  
 
 
VOLMAAKTE NATUUR 
 
De natuur kent geen tekortkomingen: gevoelens komen uit dezelfde kracht en nood-
zaak van de natuur voort als de andere enkelvoudige dingen. Ze zijn dus geen tekort 
en hoeven niet op een stoïcijnse manier door de rede overwonnen te worden. Spinoza 
wordt niet moe te herhalen, dat je moet zien te achterhalen waardoor ze veroorzaakt 
worden. Dat levert adequate ideeën op en stemt de mens gelukkig. Je hoeft niet zo 
hard aan de teugels te trekken als de stoïcijnen doen. 
 
 
HANDELEN EN AANDOENINGEN 
 
Gevoel is een inwerking op het lichaam waardoor zijn vermogen tot handelen wordt 
vergroot of verkleind. Vergroot, als wij zelf van die inwerkingen de adequate oorzaak 
zijn. We noemen dat handelen. Verkleind, als iets buiten ons de adequate oorzaak is. 
Dan heet het aandoeningen (we worden dan aangedaan, zijn lijdzaam, passief). 
 
 
LICHAAM, MENSELIJKE GEEST EN GODS GEEST 
 
Niet alleen het lichaam, óók de geest handelt en ondergaat. Spinoza ziet lichaam en 
geest als één geheel: hij is monist. Voorzover onze geest adequate ideeën heeft, doet 
hij noodzakelijk bepaalde dingen. Voorzover hij inadequate ideeën heeft, ondergaat 
hij noodzakelijk bepaalde dingen.  
Niet het ondergáán maar het hándelen is de essentie van de geest: het streven van de 
geest – evenzeer als bij de dingen conatus geheten – is bevestigen wat hij kan en niet 
wat hij niet kan. Daarom is het niet zo vreemd, dat mensen van nature positiever over 
zichzelf denken dan gerechtvaardigd is en graag over zichzelf en hun ‘niet geringe 
prestaties’ vertellen. 
 
De menselijke geest is in Gods geest, maar de inadequate ideeën in onze geest zijn in 
Gods geest adequaat, omdat hij tegelijk ook de geesten van alle andere dingen omvat. 
Gods geest is immers méér dan de menselijke geest, sterker nog: Gods geest is onein-
dig veel groter dan de menselijke geest. Christenen zouden zeggen: God is alwetend. 
 
Zowel het ‘besluit van de geest’ - Spinoza ontkomt er niet aan soms personifiërend te 
spreken - als de behoefte van het lichaam zijn gelijktijdig van aard, zijn één en het-
zelfde: wanneer we dit beschouwen onder het attribuut van het denken, noemen we 
het een besluit, onder het attribuut van de uitgebreidheid beschouwd een behoefte. 
Wat is die behoefte? Dat is uiteindelijke het willen volharden in het bestaan. 
 
 



CONATUS 
 
Het streven van ieder ding om in zijn bestaan te volharden, conatus, is niets anders 
dan de feitelijke essentie van dat ding. Er is in dat ding niet iets dat het kan vernieti-
gen (daarom bestaat zelfmoord niet voor Spinoza): dat kan alleen van buitenaf komen. 
Daarom is het streven naar volharding in het bestaan voor onbepaalde tijd. Het wordt 
alleen bepaalde tijd doordat iets anders er een eind aan maakt. 
Conatus in verband met de geest noemen we wil, in verband met lichaam en geest be-
hoefte. Als we ons van die behoefte bewust zijn, spreken we van begeerte. Daarmee 
zijn het meest primaire gevoel en zijn perceptie gegeven. 
 
 
DRIE BASISEMOTIES 
 
In de toelichting op stelling 11 worden de contouren zichtbaar van wat ik gemakshal-
ve de drie basisemoties zal noemen. In het kort komt het op het volgende neer: er zijn 
aandoeningen die de geest in een toestand van grotere volmaaktheid brengen. Deze 
gaan met gevoelens van blijdschap gepaard.  
In het tegenovergestelde geval met gevoelens van droefheid. Alle gevoelens zijn in 
deze twee hoofdcategorieën in te delen: liefde en haat, hoop en angst enzovoort.  
Overigens kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat blijheid bij Spinoza hoger ge-
noteerd staat dan droefheid: als de geest tot handelen komt, dus niet door aandoenin-
gen gehinderd wordt, ervaart hij gevoelens van blijdschap. Hij beschouwt dan zichzelf 
als handelend en voelt zich daar goed bij (en passant: een ‘geest die zichzelf be-
schouwt’ is mijns inziens een reflexieve geest). 
De derde basisemotie, de begeerte, is het meest essentieel: deze hoort bij de conatus 
die niet anders dan de ‘wil tot leven’ is. De begeerte wordt door de andere twee basis-
emoties ‘slechts’ bijgestuurd. 
  
Spinoza merkt terloops op, dat we iets niet begeren omdat het goed is, maar we noe-
men goed wat we begeren. Goed en fout zijn bij hem ethisch neutraal: wat de mens 
helpt in stand te blijven is goed, het tegengestelde fout. 
 
 
ASSOCIATIE 
 
Stelling 14 luidt als volgt: “Als de geest eenmaal twee gevoelens tegelijk heeft gehad, 
zal hij daarna, wanneer hij een van de twee ervaart, ook het andere ervaren.” Gevoe-
lens die gevoelens oproepen, dat is voor ons heel herkenbaar. Het geheugen, zeker 
met betrekking tot gevoelens, werkt associatief. 
Daardoor kan het ook gebeuren, dat we van bepaalde dingen houden of er een hekel 
aan hebben zonder dat we de eigenlijke oorzaak kennen (de eigenlijke oorzaak is een 
causa per se, een oorzaak-in-zichzelf die iets bewerkt op grond van haar essentie). Dit 
geldt ook voor die objecten die ons blijdschap of droefheid doen ervaren, uitsluitend 
doordat ze iets hebben dat lijkt op objecten die ons gewoonlijk die gevoelens bezor-
gen. Spinoza spreekt in dit verband van een causa accidens, een bijkomstige oorzaak. 
Zo kan elke willekeurige zaak een accidentele oorzaak van blijdschap, droefheid of 
begeerte zijn. 
 
 



 
EMPATHIE EN ANTIPATHIE 
 
Omdat de mens zich de gevoelens van andere mensen kan verbeelden - sterker naar-
mate de ander meer op mij lijkt, dichter bij mij staat, door vroegere inwerkingen op 
mijn lichaam nu ook bepaalde gevoelens in mij oproept, verbonden is met iemand die 
die gevoelens in mij oproept of verbonden is met een ding waar ik sterke gevoelens 
bij heb – bestaan er gevoelens als sympathie en antipathie, liefde en haat.  
In de toelichting bij stelling 27 spreekt Spinoza zelfs van ‘imitatie van gevoelens’: 
van ‘dingen die op mij lijken’ boots ik het gemakkelijkst de gevoelens na. Spinoza is 
hier verrassend actueel: in 17e-eeuws jargon zegt hij feitelijk, dat de mens een ‘onge-
neeslijk sociaal dier’ is en dat imitatie van gevoelens daarbij hoort. De begeerte is 
mimetisch. René Girard zal er in zijn hoofdwerk Le bouc émissaire nog een dimensie 
aan toevoegen, die van de schaarste. Dan levert begeerte een zondebok of oorlog op.  
 
Wat is voor Spinoza nog meer van nature in de mens aanwezig? Naastenliefde, niet 
zonder eigenbelang, want die levert immers een goed gevoel op. Maar ook: zichzelf 
hoger inschatten dan reëel is, mensen die we haten demoniseren, de geest van nature 
op prettige zaken richten  ..... 
Mensen kunnen ook tegenstrijdige gevoelens hebben: als, bijvoorbeeld, een door ons 
gehate medemens kwaad wordt gedaan, voelen we naast blijheid ook droefheid, om-
dat die medemens ‘er een van ons’ is. 
 
 
HAAT EN LIEFDE 
 
Spinoza  gaat uitgebreid op liefde en haat in, de meest in het oogspringende gevoelens 
van respectievelijk blijdschap en droefheid. Hij bekijkt ze van alle kanten: vanuit de 
liefhebbende én hatende persoon, maar ook vanuit het ‘datgene’ - dat meestal een per-
soon is - dat men liefheeft of haat. Ook derden worden in de veelvuldige ‘perspec-
tiefwisselingen’ betrokken: “Als iemand zich verbeeldt dat datgene waarvan hij houdt 
iemand anders aan zich bindt met dezelfde of een nauwere vriendschapsband dan 
waarmee hij het als enige bezat, zal hij haat voelen voor het beminde zelf en het de 
ander misgunnen (stelling 35).” Zeer herkenbaar! 
 
 
NUANCES 
 
Spinoza beschrijft talloze gevoelens, maar vindt het ondoenlijk om op alle gevoelens 
in te gaan. Het kán ook niet, omdat elk gevoel anders is naargelang het ding dat die 
gevoelens in mij oproept. Hij geeft er op zijn manier blijk van, dat het gevoelsleven 
van mensen eindeloos genuanceerd is. Daarom lees ik zijn ‘Definities van de gevoe-
lens’, het laatste stuk van deel III, als een lijst van emoties die zich tot de belangrijk-
ste gevoelens beperkt. 
 
 
DEFINITIES VAN DE GEVOELENS 
 
Spinoza begint elk deel met definities. In de tekst die daarop volgt – deze is een aan-
eenrijging van stellingen, toelichtingen en corollaria – ‘beproeft’ hij die definities. 



Daarom lijkt het vreemd, dat hij deel III met een tweede lijst van definities afsluit. 
Toch is het minder vreemd dan het lijkt: aan het begin van deel III staan slechts drie 
definities. Die geven als het ware het kader aan waarbinnen de definities aan het eind 
van deel III hun plaats krijgen. Bovendien is hij tussen beide lijsten met definities zó 
uitgebreid op de gevoelens ingegaan, dat de ‘eindlijst’ het karakter krijgt van een sa-
menvatting. 
 
Er zit een bepaalde opbouw in: de definities 1 tot en met 24 betreffen gevoelens die 
gerelateerd zijn aan een extern object (een extern ding als een op zichzelf staande of 
accidentele oorzaak). Aan de orde komen de ‘grote drie’ begeerte, blijdschap en 
droefheid, vervolgens verwondering, minachting, liefde, haat, afkeer, spot, hoop en-
zovoort.  
De stellingen 25 tot en met 31 definiëren gevoelens die vergezeld gaan van de idee 
van een intern ding als oorzaak: tevredenheid met zichzelf, nederigheid, berouw, 
hoogmoed enzovoort. Een voorbeeld om het verschil tussen beide categorieën duide-
lijk te maken: overschatting (van een ander die men bewondert) is naar buiten gericht, 
hoogmoed is een vergelijkbaar maar dan naar binnen gericht gevoel.  
Omdat Spinoza de gevoelens indeelt naar het schema extern-intern, komen positieve 
of blijde gevoelens en negatieve of droevige gevoelens door elkaar voor.  
De definities 31 tot en met 48 echter rekent Spinoza tot de categorie begeerte. De 
keuze voor deze derde categorie is voor mij niet geheel duidelijk: waarom deze defi-
nities wél en 1 tot en met 31 níet? Ik heb ook zo mijn vraagtekens bij de definities van 
de derde soort: voor mij zijn genotzucht (45), drankzucht (46), gierigheid (47) en wel-
lust (48) sprekende voorbeelden, maar welwillendheid (35) zie ik toch als een minder 
geslaagd voorbeeld. 
 
Sommige gevoelens, schrijft Spinoza, zijn zeldzaam, zoals nederigheid en zelfverach-
ting. Want de menselijke natuur, die essentieel conatus is, verzet zich daartegen. Ik 
ervaar dit dagelijks om mij heen! 
 
 
REFLECTIE 
 
Het lezen van deel III heeft op mij enkele indrukken achtergelaten.  
In de eerste is me opgevallen, dat  Spinoza nergens een waardeoordeel velt over de 
gevoelens. Ze zijn er nu eenmaal. Punt uit. De substantie, (natuur)wetten en ketens 
van oorzaak en gevolg werken zoals ze werken. Spinoza constateert en inventariseert. 
Hij is géén filosoof van de waaromvraag: het ‘Waarom is er iets en niet veeleer 
niets?’ van Leibniz, die naar men zegt ’n keer bij hem op bezoek is geweest in Rijns-
burg, is niet aan hem besteed. De werkelijkheid is zoals die is: het komt erop aan haar 
te leren kennen door middel van adequate ideeën. Er zijn geen raadsels.  
Wat in de 17e eeuw bekend was van gevoelens werkt hij minutieus uit. Mede daarom 
is deel III het meest uitgebreide van heel de Ethica. En hij die het liefst met het ver-
stand en de ideeën bezig is en niet met de ervaring, doet zeventig bladzijden lang niets 
anders dan fenomenen beschrijven die een mens alleen uit de ervaring kan kennen. 
Toch een scheutje empirisme in de Spinozistische wijn? 
  
Er is nog iets: Spinoza formuleert ‘zakelijk’, recht toe recht aan. Veel van wat hij be-
schrijft heeft een het-karakter – hij spreekt voortdurend over ding, lichaam enzovoort. 
Je proeft aan dat dingmatige dat de persoon met zijn vrije wil er niet toe doet.  



Toch ontkomt hij er niet aan soms personifiërend te schrijven, getuige het corollarium 
bij stelling 13: “Hieruit volgt dat de geest er een hekel aan heeft zich zaken te ver-
beelden die zijn vermogen en dat van het lichaam verminderen of beperken.” Is dat 
een komische inconsequentie? Nee, taal werkt nu eenmaal zo, dat we vaak een wil of 
gevoelens aan dingen toeschrijven. Het personifiërend taalgebruik van Spinoza lees ik 
consequent metaforisch, dus zoveel mogelijk door een neutrale bril, de bril van het 
alléén maar constateren: de geest ‘heeft geen hekel’, maar tendeert in de richting van 
het verwezenlijken van zijn eigen aard.  
 
Spinoza schrijft niet alleen ‘zakelijk’, hij hanteert ook de zogenaamde mathematische 
werkwijze. Daarbij gaat het vooral om de opbouw van het betoog in een soort van 
drieslag: eerst definities, dan axioma’s en tenslotte stellingen. 
Het gaat Spinoza in de eerste plaats om definities die de essentie van de dingen 
beschrijven, om de juiste beschrijving van iets in de werkelijkheid. We bedenken of 
stellen iets. Daarbij gaat het om iets reëels: een nominaal woord wordt betrokken op 
iets in de werkelijkheid. Die definities hebben een voorlopig karakter: juist omdat je 
iets bedenkt of stelt, kunnen ze iets willekeurigs hebben. Ook al zie je onmiddellijk in 
dat ze waar zijn, dan moet je ze nog wél nader onderzoeken. Spinoza ‘toetst’ de defi-
nities door middel van stellingen die uit de axioma’s worden afgeleid en de bewijzen, 
toelichtingen en corollaria die daar op volgen. Hij sluit regelmatig bepaalde alinea’s  
af met een term uit de wiskunde: q.e.d., quod erat demonstrandum, hetgeen bewezen 
moest worden. Axioma’s hebben overigens niets willekeurigs: ze zijn evident. Maar 
de stellingen moeten getoetst worden. 
De mathematische methode geeft aan waar het in Spinoza’s filosofie om gaat: 
filosofie moet zorgvuldig het verschil tussen denken en de verbeelding aangeven. 
Denken is bij Spinoza per definitie rationeel of intuïtief: vergissingen ontstaan alleen 
op het vlak van de verbeelding. Spinoza zelf schrijft keer op keer: “Wij kennen de 
dingen alleen sub specie aeternitatis.” 
 
Het valt mij op, dat de mathematische methode ook doorwerkt in de formulering. Spi-
noza heeft een ‘kwantificerende schrijfstijl’, alsof gevoelens als hoeveelheden kunnen 
worden gezien:   “ ..... daar komt nog een tweede blijdschap bij .....” of “ ..... zal hij 
het (bij gelijke oorzaak) heviger haten dan als hij het nooit had liefgehad, en des te 
heviger naarmate de liefde groter was.’ Illustratief is stelling 44: “Haat die geheel 
door liefde wordt overwonnen, verandert in liefde; daarom is de liefde groter dan als 
de haat er niet aan vooraf was gegaan.”  Hij voegt er overigens aan toe, dat je niet 
éérst iemand moet gaan haten om hem daarna des te meer lief te kunnen hebben. Nog 
een voorbeeld: Spinoza merkt op, dat gevoelens die verbonden zijn met jezelf als oor-
zaak sterker zijn dan gevoelens met een andere oorzaak. Bovendien zijn ze heviger 
naarmate mensen sterker geloven dat ze vrij zijn. 
 
Mijn reflectie over deel III, tenslotte, wil ik met iets persoonlijks afsluiten: toen ik 
nog opleidingsdocent aan de pabo was, wilden veel studenten bij mij afstuderen met 
een scriptie over emoties. Talloze bronnen werden geraadpleegd, maar het boek De 
emoties van Nico Frijda iii werd angstvallig gemeden: het was te dik en te moeilijk! 
Achteraf gezien begrijpelijk, want in zekere zin is De emoties een verwerking van 
traumatische oorlogservaringen. Als joods kind moest Frijda in Friesland onderdui-
ken. Maar over wat hem het díepst beroerd heeft, de dood van zijn vader en broer in 
de oorlog, heeft hij lange tijd gezwegen. 



Na de oorlog studeerde hij psychologie aan de Gemeenteuniverstiteit Amsterdam. Hij 
is aan diezelfde UA gewoon hoogleraar in de psychologische functieleer geweest van 
1965 tot 1992. 
Frijda heeft zich zijn hele leven met emoties beziggehouden. Destijds lag binnen de 
psychologie de nadruk op het gedrag van mensen. Emoties werden als een bijver-
schijnsel beschouwd. Maar Frijda zag dat anders: hij ontwikkelde een meervoudige 
theorie met het begrip actietendens als centraal punt. Emoties definieert hij als volgt: 
door belangen van de persoon gestuurde neigingen om tot een bepaald gedrag over te 
gaan. Zijn emotietheorie beschreef hij in The emotions (1986), zijn magnum opus. 
Twee jaar later werd dat in het Nederlands vertaald. iv 
Er zijn tussen Spinoza en Frijda ruim drie eeuwen verstreken. Spinoza geeft in deel III 
van de Ethica ruimschoots en gesystematiseerd aandacht aan de emoties. Frijda noemt 
zijn eigen ‘bouwwerk’ emotietheorie. Over de tussenliggende periode is natuurlijk 
heel wat te zeggen, maar daar is het hier de plaats niet voor.  
Waar het mij om gaat, is de verrassende parallel tussen beide denkers: emoties spelen 
een buitengewoon grote en sturende rol in het gedrag en handelen van de mens.  
Het woord zegt het al: het brengt je in beweging. v Beide denkers benadrukken het 
overwegend irrationele gehalte van emoties. In díe zin is Spinoza zeer actueel. Men-
sen handelen doorgaans minder rationeel dan ze zelf denken.  
Op het ogenblik leven we een in een cultuur waarin velen accepteren, dat emoties be-
paalde gedragingen legitimeren onder de vlag van: “Zo vóel ik het nu eenmaal!’ Ein-
de discussie. De media versterken die cultuur en de tv laat zelfs knuffelcriminelen aan 
het woord.  
Een laatste kanttekening: Spinoza en Frijda hebben met hun visie op het hoge irratio-
nele gehalte van emoties zeker niet bedoeld om de remmen dan maar los te gooien. 
Spinoza zoekt het hoogste geluk van de mens juist in kennis. Graag zoek ik met hem 
naar manieren waarin het verstand meer regie over mijn leven, dat van anderen én de 
samenleving kan krijgen. 
 
 
 



IV. DE SLAVERNIJ VAN DE MENS OF DE KRACHT VAN DE 
GEVOELENS 
 
 
Van het vierde deel verwacht ik, dat het vooral zal gaan over het menselijke onver-
mogen om zijn gevoelens te beheersen. Eerst geef ik de hoofdlijnen weer van wat 
Spinoza schrijft. Daarna reflecteer ik erover en ga ik onder andere na of Spinoza’s 
tekst aan mijn verwachting beantwoordt. 
 
 
UNIVERSELE IDEEËN 
 
Mensen vormen zich universele ideeën van zowel natuurlijke als kunstmatige dingen. 
Zo’n idee is bijvoorbeeld mens. Het gevaar is dat die idee als norm gaat werken: men 
vergelijkt een individu met de idee mens, merkt verschillen op en noemt die gebreken 
of fouten. “De veelgehoorde uitspraak dat de natuur het soms laat afweten of een fout 
maakt en onvolmaakte dingen voortbrengt, reken ik tot de verzinsels waarover ik het 
in het aanhangsel van deel I heb gehad,” klinkt het op pagina 180. 
 
 
GOED EN KWAAD GEEN MORELE TERMEN 
 
Goed en kwaad in de morele zin van het woord bestaan niet. Ze duiden niets positiefs 
of negatiefs in de dingen aan, want alle dingen zijn volmaakt. De realiteit van het ding 
ís zijn essentie of aard, ís zijn volmaaktheid, ís zijn goedheid of nuttigheid. Nuttig is 
wat de conatus bevordert. In dezelfde lijn van identificaties verstaat Spinoza ook het 
begrip deugd: de deugd van de mens is zijn wezen of aard, is zijn conatus. 
 
 
DE KRACHT VAN DE AANDOENINGEN 
 
Verbeeldingen en daarmee de gevoelens zijn sterk, zó sterk, dat ze niet verdwijnen 
door het ware in de geest, maar alleen door andere verbeeldingen die sterker zijn. 
Want de kracht waarmee de mens in het bestaan volhardt, is beperkt en wordt onein-
dig overtroffen door het vermogen van externe oorzaken. De mens is noodzakelijker-
wijs altijd aan aandoeningen onderhevig, volgt daarmee de normale orde van de na-
tuur en past zich aan die orde in die mate aan die de natuur vereist. 
 
 
GEVOELENS: DIVERSE NUANCERINGEN 
 
Gevoelens die het gevolg zijn van aandoeningen in het heden kunnen de mens heftig 
beïnvloeden, maar ook gevoelens met betrekking tot iets in het verleden of iets dat we 
verwachten in de toekomst kunnen intens zijn. Ze zijn dat in de mate waarin de ver-
beelding ze sterker in het heden tegenwoordig laat zijn.  
Zo zullen ook gevoelens over iets dat we noodzakelijk achten heviger zijn dan gevoe-
lens met betrekking tot iets dat contingent of mogelijk is. 
 



Terug naar de impact van gevoelens: die is verschillend van mens tot mens, maar wis-
selt ook per mens. Spinoza zegt daarover in stelling 33: “Mensen kunnen in natuur 
verschillen voor zover ze worden gekweld door gevoelens die aandoeningen zijn; in 
zoverre is ook een en dezelfde mens wisselvallig en onstandvastig.” 
Het verschil in gevoelens tussen mens en dier is nog groter dan tussen mensen onder-
ling, want mens en dier verschillen in aard. De mens heeft meer deugd of vermogen. 
Op grond daarvan heeft hij meer recht ten opzichte van de dieren dan omgekeerd en is 
het de mens toegestaan “dieren naar believen te gebruiken en zo te behandelen als het 
ons uitkomt” (pagina 210). 
 
Gevoelens werken ook vaak op een deel van het lichaam in. Ze worden dan excessief 
en houdt de geest zich zó daarmee bezig dat hij niet meer aan andere dingen kan den-
ken. Het lichaam heeft dus gevarieerde inwerkingen nodig. Daarbij zijn evenwicht en 
matigheid van belang. Op pagina 217 staat in dit verband een prachtige tekst: “Het 
hoort bij een wijs man zichzelf te laven en te verkwikken met matig en lekker eten en 
drinken, evenals met geuren, de lieflijkheid van het groen, mooie kleren, muziek, 
sport en spel, de schouwburg en dergelijke zaken waarvan iedereen kan genieten zon-
der enig nadeel voor een ander. Het menselijk lichaam bestaat namelijk uit vele delen 
van uiteenlopende aard, die voortdurend nieuw en gevarieerd voedsel nodig hebben, 
zodat het hele lichaam even goed tot alles in staat is wat uit zijn aard kan volgen en de 
geest als gevolg daarvan even goed in staat is meer dingen tegelijk te begrijpen.” Spi-
noza toont zich hier een duidelijke tegenstander van de Nadere Reformatie zoals die 
door de Utrechtse theoloog Gisbertus Voetius en zijn volgelingen werd voorgestaan. 
De Nadere Reformatie hield in, dat de gereformeerde Dordtse leer, die nu uitgekristal-
liseerd was, eindelijk eens nageleefd moest worden en dat de staat daarbij bepaalde 
praktijken dwingend moest opleggen: verplichte zondagsrust voor iedereen, het aan 
banden leggen van muziek en dans, het verbieden van lange haardracht bij mannen 
enzovoort. 
 
 
BEGEERTEN EN HUN GRADATIES 
 
Zoals in deel III al is aangegeven, zijn begeerten de meest fundamentele gevoelens. 
Begeerten die uit de geest voortkomen en die samenhangen met kennis van goed en 
kwaad - uiteraard zijn hier het niet-morele, Spinozistische goed en kwaad bedoeld – 
zijn doorgaans zwakker dan begeerten die uit externe oorzaken ontstaan. In mijn ei-
gen woorden: emotionele begeerten zijn sterker dan intellectuele. 
 
Maar emotionele begeerten verschillen onderling ook in kracht: de begeerte die uit 
blijdschap voortkomt is doorgaans sterker dan de begeerte uit droefheid. De eerstge-
noemde stemt immers het meest overeen met de menselijke aard die wezenlijk be-
paald wordt door de conatus of de drang tot zelfbehoud. Spinoza verwoordt dit inzicht 
als volgt: het streven naar zelfbehoud is het fundament van elk ding, dus ook van de 
mens. Het bewustzijn daarvan is in de geest aanwezig als een gevoel van blijdschap. 
De geest wil begrijpen. En pas als hij begrijpt, kan de mens tot handelen komen. Han-
delen is bij Spinoza een specifiek begrip: alleen wat de mens onderneemt vanuit het 
begrijpen van de geest noemt hij handelen. 
 
 



DE MENS IS EEN SOCIAAL DIER 
 
Het eigenbelang vat Spinoza, anders dan Thomas Hobbes, niet solitair op: het drijft 
mensen juist in elkaars armen. De rede begrijpt dat. Geleid door de rede stemmen 
mensen het meest in aard overeen en zijn ze maximaal nuttig voor elkaar. De eigen 
conatus wordt erdoor versterkt. Later wordt dit in de economie het welbegrepen ei-
genbelang genoemd.  
Op pagina 206 en 207 schrijft Spinoza: “Toch komt het zelden voor dat mensen ge-
leid door de rede leven - het is zo met ze gesteld dat ze meestal afgunstig zijn en el-
kaar dwarszitten. Niettemin zijn ze nauwelijks in staat een solitair leven te leiden, zo-
dat de meesten de bekende definitie zeer toelacht dat de mens een sociaal dier is. Het 
is ook echt zo dat er uit de samenleving van mensen veel meer gemak voortkomt dan 
ellende.” 
Niet solitair kunnen zijn en elkaar tegelijkertijd toch dwarszitten, dát soort samenzijn 
vraagt zoiets als een staat. Die moet wetten invoeren en sancties zetten op het benade-
len van anderen, benadeling die het gevolg is van het natuurlijk recht van ieder mens 
afzonderlijk, gebaseerd op de conatus die zichzelf wil doorzetten. De sancties door de 
staat zorgen ervoor, dat mijn angst voor vergelding groter is dan mijn haat tegenover 
de ander. Juist door de staat en zijn wetten worden begrippen als vergrijp en straf 
reëel. 
  
 
EEN SLAAF VAN ZIJN GEVOELENS? 
 
Is de mens een slaaf van zijn gevoelens? Doorgaans wel, vindt Spinoza. Maar hij 
waardeert dat niet negatief: zo werkt immers de natuur van ieder mens. Het is zoals 
het is. Ergens zit er een voordeel aan, want “de inwerkingen op mijn lichaam en van 
mijn lichaam op externe lichamen is op zich goed: de geest wordt dan in staat gesteld 
meer op te merken”, mits de balans tussen beweging en rust intact blijft (sterven is in 
dat opzicht disbalans). De verstoring van die balans kan zelfs tot gevolg hebben, dat 
mensen van karakter veranderen. 
Geleid door de rede toont een mens geen negatieve gevoelens zoals medelijden, hoop, 
nederigheid en berouw. Medelijden is immers droefheid en bevordert dus de conatus 
niet. Ook hoop is geen uit de rede voortkomende deugd en is in díe zin negatief dat er 
altijd angst aan voorafgaat. Nederigheid komt, evenals medelijden en hoop, voort uit 
een aandoening. Bij berouw, ook een gevoel vanuit een aandoening, ben je zelfs dub-
bel slecht af: eerst laat je je door een ‘verdorven begeerte’ overwinnen, daarna door 
droefheid. Maar ..... het is altijd nog beter medelijden te tonen dan geheel onbewogen 
te zijn. 
Dit ‘maar’ is belangrijk, want gevoelens als nederigheid en berouw brengen toch meer 
nut dan schade met zich mee: ze voorkomen dat alle remmen losgaan. Tacitus zei al: 
“Het volk is angstaanjagend, tenzij het bang is.” Bovendien, merkt Spinoza op, kun-
nen mensen die van dit soort gevoelens ‘last’ hebben en die nog niet alle remmen los 
gegooid hebben, er gemakkelijker toe gebracht worden volgens de rede te gaan leven. 
Medelijden, hoop, nederigheid en berouw worden dus door Spinoza relatief positief 
gewaardeerd, maar het zijn voor hem beslist geen deugden.  
Maar mensen met de grootste hoogmoed of zelfverachting hebben het meest van hun 
gevoelens te lijden, want ze kennen zichzelf het minst. 
 
 



EEN VRIJ MENS 
 
Vanaf stelling 67 omschrijft Spinoza de vrije mens. Wat wil hij zoal aan ons kwijt? 
Onder andere dit: een vrij mens is een mens die geleid wordt door de rede. Een slaaf 
laat zich alleen door gevoelens en opinies leiden. Een vrij mens denkt van alle mensen 
het minst aan de dood: zijn wijsheid bestaat uit de beschouwing van het leven. Die 
wijsheid moet hij zich verwerven. Want als de mens vrij was geboren, zou hij alleen 
adequate ideeën hebben. Hij zou het kwade niet kennen. Hij zou ook het goede niet 
kennen, want dat bestaat alleen bij de gratie van het kwade. In dit verband schrijft 
Spinoza ook over het eten van Adam van de verboden boom: het eten van de boom 
van kennis van goed en kwaad geeft aan dat de mens eerder bang is voor de dood dan 
dat hij begeert te leven. Als ik dit weer in mijn eigen woorden mag weergeven: het 
eten van de boom van kennis van goed en kwaad is een metafoor die staat voor ‘be-
seffen dat je sterfelijk bent’. Voor Spinoza is dat inadequate kennis. Hij bepleit eigen-
lijk: houd je met het léven bezig, niet met de dood. 
 
De vrije mens die in een staat leeft is vrijer dan in eenzaamheid: niet de angst maar de 
rede zet hem aan tot gehoorzaamheid aan de wetten van de staat. 
 
 
AANHANGSEL 
 
Spinoza besluit deel IV met een Aanhangsel. Daarin vat hij het voorgaande samen. En 
ook die samenvatting zou misschien als volgt kunnen worden samengevat: de hoogste 
begeerte is de begeerte om zoveel mogelijk dingen te begrijpen. Daarbij gaat het niet 
om droge kennis, maar om kennis die begeerd wordt, die met gevoel gepaard gaat. 
Spinoza noemt dat elders intuïtieve kennis. Het is wijsbegeerte zoals die behoort te 
zijn. Die leidt tot het hoogste geluk. 
 
 
REFLECTIE 
 
Spinoza is een grote geest. Hij staat op de schouders van antieke, scholastieke en 17e-
eeuwse intellectuele reuzen: Aristoteles, Thomas van Aquino, Descartes enzovoort. 
Maar hij trekt in het 17e-eeuwse denken zijn eígen spoor, ontwikkelt een eígen filoso-
fie. Als 21e-eeuwer vind ik daar het mijne van. Ik leg dat in een vijftal punten uiteen. 
 
1. Het kost inspanning om Spinoza te volgen, om zijn terminologie te begrijpen. Zijn 

begrippenapparaat staat haaks op dat van ons: deugd is bij hem heel wat anders 
dan wat wij eronder verstaan en het is moeilijk om bij goed en kwaad niet meteen 
moreel te gaan denken. Maar op den duur krijg je het in de vingers en blijkt hij 
een consequente denker. Zijn basisconcepten keren steeds weer terug, niet alleen 
in zijn verschillende werken - ik herken ze vanuit de eerder door mij gelezen 
Tractatus theologico-politicus en Tractatus de intellectus emendatione – maar ook 
in de Ethica zelf. Dat maakt het lezen van dit hoofdwerk van Spinoza weer relatief 
gemakkelijk. 

 
2. Spinoza heeft het niet zo op met de wat ‘donkere’ christelijke deugden als mede-

lijden, nederigheid, schuld en berouw. Eerlijk gezegd heb ik er ook mijn beden-
kingen bij: zijn deze deugden de afgelopen twintig eeuwen niet eerder ideaal dan 



werkelijkheid gebleken? Zou de christelijke theologie het ‘zelfbegrepen eigenbe-
lang’ en de daarmee samenhangende deugden niet eens moeten heroverwegen en 
herwaarderen? Kortom, ik buig mét Spinoza graag iets mee in de richting van 
‘lichtere’ gevoelens en deugden. Maar gevoelens als schuld en berouw zou ik niet 
geheel als ‘tweederangs’ af willen schrijven. Ze zijn voor mij essentieel, omdat ik 
een ander vrijheidsbegrip hanteer dan Spinoza. Ik geloof, dat de menselijke wil re-
latief vrij is en dat de mens keuzevrijheid heeft (aan het eind van dit exposé kom 
ik er op terug). Daarom draagt hij in principe verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
daden. Hij kan de fout ingaan en zijn medemens benadelen. Daarover kan zelfs 
iemand die door de rede geleid wordt oprecht spijt hebben of zelfs berouw.  

 
3. Spinoza benadrukt keer op keer, dat je de rede zijn werk moet laten doen: als je 

inziet dat je last kan hebben van bepaalde aandoeningen en gevoelens, dan heb je 
er minder of geen last van. Ik wou dat het waar was. Een voorbeeld: ik ben een 
perfectionist. Nu ik bijna 70 ben heb ik er méér zicht op dan toen ik jong volwas-
sene was of veertiger. Ik zie bijvoorbeeld scherp welke uiteenlopende gedaanten 
die drang tot perfectionisme steeds weer aanneemt, maar krijg het niet voor el-
kaar, dat zij mínder de kop opsteekt. Pregnant uitgedrukt: inzicht geeft hooguit tij-
delijke en geringe verlichting, maar geen blijvende. 

 
4. Spinoza legt minder de nadruk op ‘wilsverbetering’ dan op ‘verstandsverbete-

ring’. In díe zin is hij stoïcijns. Maar hij zou ook het motto “Geniet, maar met ma-
te!” kunnen hanteren en dat is minder stoïcijns. 

 
5. Mijn laatste opmerking is een kritische vraag aan Spinoza: mensen neigen ertoe 

elkaars belangen te schaden. Diezelfde mensen moeten een staat inrichten, wetten 
creëren en sancties bedenken om die belangenbeschadiging in te dammen. Hoe 
krijgen zij dat voor elkaar? Of: hoe trekt de baron van Münchhausen zichzelf uit 
het moeras omhoog?  

 
 
 



V. HET VERMOGEN VAN HET VERSTAND OF DE VRIJHEID 
VAN DE MENS 
 
 
DE WIL OVERSCHAT? 
 
De teneur van dit laatste deel van de Ethica is: de geest heeft weliswaar een matigen-
de invloed op met name negatieve gevoelens, maar heeft er geen absolute macht over, 
zoals de stoïci wél van mening zijn of zoals Descartes meent. Deze laatste krijgt er 
flink van langs. Aan dit pak slaag besteedt Spinoza bijna heel het Voorwoord. 
Descartes probeert met behulp van biochemische processen - excusez le mot – met 
betrekking tot de glandula pinealis ofwel de pijnappelklier aan te tonen dat de wil, 
één van de vermogens van de geest, absolute macht kan hebben over de gevoelens. 
Spinoza benadrukt, dat Descartes op geen enkele manier aangeeft hoe lichaam en 
geest zó met elkaar verbonden zijn dat de wil überhaupt die macht over het lichaam 
kan uitoefenen. De geest kan bij Descartes lós van het lichaam voorkomen, maar hij 
geeft niet aan hoe dat mogelijk is. Spinoza kan dus niets met de ‘vrij zwevende wil’ 
van Descartes en besluit zijn Voorwoord met de opmerking, dat hij de remedies van 
de gevoelens uitsluitend door de kennis van de geest - en dus niet door de wil (Spino-
za gelooft niet in de vrije wil zoals wij hem doorgaans verstaan) – te laten bepalen. 
 
 
DE MATIGE INVLOED VAN DE GEEST OP DE GEVOELENS 
 
De geest heeft meestal verwarde ideeën van de gevoelens, maar hij kán van alle ge-
voelens een helder idee hebben. Hij heeft de macht de gevoelens zo niet absoluut dan 
toch voor een deel helder en onderscheiden te denken, zodat de mens er minder onder 
lijdt, zéker als hij de dingen en hun bewegingen niet als contingent of mogelijk maar 
juist als noodzakelijk denkt. De dingen als noodzakelijk begrijpen betekent: begrijpen 
dat de dingen door een oneindige keten van oorzaken tot bestaan en werken worden 
gebracht. De volgorde en het verband van de ideeën van dat denken lopen dan parallel 
met de volgorde en het verband van de dingen en hun bewegingen. De wil speelt geen 
rol. Het enige vermogen van de geest is het vermogen om te denken en adequate 
ideeën te vormen. 
 
 
JUISTE LEEFWIJZE 
 
Spinoza is realist genoeg om toe te geven, dat niet iedereen daartoe in staat is: zolang 
wij geen volmaakte kennis hebben van onze gevoelens, zouden we voor een bepaalde 
leefwijze moeten kiezen. Een leefwijze die uit goede gewoonten en bepaalde regels 
bestaat, bijvoorbeeld de regel om geen kwaad met kwaad te vergelden. Zet je in voor 
vriendschap, luidt een volgend regel, want daardoor dien je óók je eigen belang. Prent 
die regels in en leef ernaar. De geest gaat zich dan steeds meer tevreden voelen en dat 
is weer olie op het vuur van de begeerte naar kennis. 



LIEFDE TOT GOD 
 
In het midden van deel V, met name in de stellingen 14 tot en met 20, koppelt Spino-
za het juiste functioneren van de geest aan het liefhebben van God. Eigenlijk is het 
heel eenvoudig: in de mate waarin iemand zijn gevoelens helder en onderscheiden 
begrijpt, in díe mate houdt hij van God. Amor Dei intellectualis, verstandelijke liefde 
tot God, is de meest standvastige van alle gevoelens. Aan het eind van deel V komt 
hij nog een keer over die liefde te spreken. 
 
 
SAMENVATTING VAN DE REMEDIES 
 
In de toelichting op stelling 20 vat Spinoza in vijf punten samen wat hij daarvoor al-
lemaal over de remedies van de gevoelens gezegd heeft. In mijn eigen woorden komt 
het hier op neer: 
1. Kennis hebben van de gevoelens is op zich al een remedie. 
2. Wat we begrijpen heeft een grotere invloed op ons gemoed dan wat we niet be-

grijpen. 
3. Naarmate de geest zich met meer dingen bezighoudt, wordt het inzicht in de al-

gemene eigenschappen van die dingen groter. 
4. Je kunt je gevoelens in de geest zó rangschikken, dat wenselijke gevoelens sterker 

worden. 
5. Als je negatieve gevoelens op positieve dingen richt, heb je er minder last van. 

 
 
EEUWIG LEVEN 
 
Vanaf stelling 22 duikt Spinoza de eeuwigheid in. De onverwoestbaarheid van de 
geest komt er aan bod. Hij schrijft: de menselijke geest kan niet in absolute zin ver-
nietigd worden met het lichaam, want in God bestaat noodzakelijk een idee die de es-
sentie van het menselijk lichaam uitdrukt en die daarom noodzakelijk iets is dat tot 
het wezen van de mens behoort. Dit idee is eeuwig in God en daarom is de geest eeu-
wig.  
De menselijke geest kent alleen duur zolang hij met het menselijk lichaam verbonden 
is. En zolang die geest met het lichaam verbonden is, is hij onderhevig aan gevoelens, 
die onder de aandoeningen vallen. De geest lós van het lichaam kent uiteraard geen 
verbeelding, dus geen aandoeningen en gevoelens, en geen herinneringen.  
Hoe meer dingen de geest met de tweede en vooral de derde categorie van kennis be-
grijpt, des te groter is het deel van hem dat ongeschonden blijft bij de dood. Hoe gro-
ter de heldere en onderscheiden kennis van de geest, des te minder schadelijk is de 
dood. 
Onze geest is, voor zover hij begrijpt, een eeuwige modus van denken die weer wordt 
bepaald door een andere modus van denken, die weer door een andere, en zo tot in het 
oneindige en wel op zó’n manier dat ze allemaal samen het eeuwige en oneindige ver-
stand van God vormen. 
 
 



EEUWIGE LIEFDE 
 
De geest begrijpt de dingen pas echt met de derde categorie van kennis, de intuïtieve. 
Dan begrijpt de geest de dingen ook onder hun aspect van eeuwigheid, sub specie ae-
ternitatis. Op dat moment begrijpt hij niet het feitelijke lichaam, maar het lichaam on-
der het aspect van eeuwigheid. 
De begeerte naar dat intuïtieve kennen kan niet uit de eerste maar wel uit de tweede 
categorie van kennis, die van het wetenschappelijke en universele denken, ontstaan. 
Hoe sterker de intuïtieve kennis, des te meer is men zich bewust van zichzelf en van 
God. Men is volmaakter en gelukzaliger. Dat alles is tegelijkertijd amor Dei intellec-
tualis. Die liefde tot God is eeuwig, ook al doet de geest alsof hij die liefde nú pas 
verwerft. De verstandelijke liefde voor God is een deel van de oneindige liefde waar-
mee God zichzelf liefheeft. Behalve déze liefde is geen enkele liefde eeuwig. 
 
 
SLOTZIN 
 
De volgende zinsnede uit de toelichting op de laatste stelling van de Ethica is een 
mooie afsluiting van mijn ‘samenvatting op hoofdpunten’ van deel V en heel het 
boek: “Hiermee heb ik alles afgerond wat ik wilde laten zien over het vermogen van 
de geest ten opzichte van de gevoelens en over de vrijheid van de geest. Er blijkt uit 
hoe veel de wijze vermag en hoe superieur hij is aan de onwetende die alleen door 
lust wordt gedreven.” (p.279) 
 
 
REFLECTIE 
 
Wat Spinoza denkt over het voortleven na de dood intrigeert me. Daar zoom ik nu op 
in. “De menselijke geest kan niet in absolute zin vernietigd worden met het lichaam, 
maar er blijft iets over wat eeuwig is,” luidt stelling 23. Akkoord, maar dan is het lo-
gisch iets dergelijks ook van het lichaam te beweren. Mag ik het als volgt formuleren? 
Als de geest het lichaam sub specie aeternitatis denkt, dan is het eeuwig, namelijk als 
het attribuut waarvan het een modus is. Het attribuut uitgebreidheid is eeuwig. 
Voor de christelijke begrippen laatste oordeel en wederopstanding van het lichaam 
biedt dit weinig soelaas, want Spinoza zegt eigenlijk dat het individuele menselijke 
lichaam sterfelijk is en vernietigd wordt, maar dat alleen het attribuut uitgebreidheid - 
ik denk dat Spinoza daarmee de totale materie van het universum bedoelt – eeuwig is. 
In de Spinozaanse wereld zullen de graven en urnen niet open gaan en de doden zul-
len niet opnieuw tot leven komen. 
En de geest dan? Daarvan zegt Spinoza nadrukkelijk dat hij eeuwig is. Maar hij be-
doelt met de geest niet de mens als persoon of individu met gedachten of herinnerin-
gen. Aandoeningen, gevoelens, gedachten en herinneringen horen bij duur en dat ver-
dwijnt allemaal als het lichaam ‘vernietigd’ wordt. Het is al héél wat, dat de idee van 
onze geest en van ons lichaam in God blijft. Anders dan het christendom te geloven 
voorhoudt, is er bij Spinoza geen persoonlijk voortleven na de dood. Dat geloof ik 
mét hem. 



EINDREFLECTIE 
 
Na het lezen van de Ethica blijft één vraagstuk nog om reflectie vragen: dat van de 
keuzevrijheid. Is de mens gedetermineerd en is het idee dat hij kiezen kan een illusie 
of valt er écht iets te kiezen? vi 
Spinoza is duidelijk: er is níets te kiezen. Alles werkt zoals het werkt, noodzakelijk. 
Alles is gedetermineerd. Alles? Ja, alles. Als Spinoza de natuurwetten bedoelt, ak-
koord: water zal niet ineens naar boven gaan stromen en dorre bladeren aan bomen 
zullen niet in bloesems veranderen. Maar die dakpan van vorige week toen ik langs 
dat verrekte huis liep, die had toch niet op mijn hoofd hoeven te vallen? Ik had toch 
kunnen besluiten om vijf minuten later van huis te gaan en dan was dat toch niet ge-
beurd? Ik denk, dat Spinoza de eerste vraag bevestigend zou beantwoorden en de 
tweede met: “Het stond vast, dat je op dát moment zou vertrekken en niet vijf minuten 
later.” Ligt alles in de toekomst vast? Stap ik volgende week dinsdagavond om 20.11 
uur inderdaad mijn stamcafé binnen? Ik hoor Spinoza wederom ‘ja’ zeggen. Want als 
alle gebeurtenissen het gevolg zijn van eindeloze ketens van oorzaken en gevolgen tot 
aan de eerste oorzaak, God, dan geldt dit ook voor ideeën, gevoelens, daden, hande-
lingen en gedragingen van mensen, nú en in de toekomst. En alles wat in het verleden 
gebeurd is had niet anders kunnen verlopen. Ik denk, dat Spinoza een absoluut deter-
minisme aanhangt. 
Maar als je dat hele mechanisme van gedetermineerd zijn door eindeloze ketens van 
gevolgen en oorzaken doorziet, kun je niet anders dan ermee instemmen, hoor ik Spi-
noza zeggen en er nog nét aan toevoegen: “Juist dát is vrijheid!” Hoe meer oorzaken 
je kent, des te meer begrijp je dat de dingen moeten gebeuren zoals ze gebeuren en 
des te meer kun je er ‘in vrijheid’ mee instemmen. 
Voor Spinoza is er dus geen kéuzevrijheid. Waarom ervaar ik dan toch dat ik kies? 
Dat komt door de imaginatio, kortom door het níet weten. In déze tijd zouden we 
zeggen: (keuze)vrijheid is een illusie. 
 
Ik kan Spinoza’s vrijheidsopvatting niet delen. Want de menselijke geest is weliswaar 
in hoge mate gedetermineerd, maar nét niet helemaal. Ondanks de fundamentele ge-
bondenheid van de geest aan het biologisch substraat dat wij ‘hersenen’ noemen, denk 
ik tóch dat er in die geest een moment van vrijheid is, een moment waarin de geest 
zijn biologische basis kan overstijgen en zichzelf als een baron van Münchhausen 
omhoog kan trekken uit het moeras van het gedetermineerd zijn.  
Waarom zou de evolutie niet zoiets als relatieve vrijheid in één van de meest com-
plexe organismen kunnen laten ontstaan? Mensen kúnnen bewuste keuzen maken. 
Sommigen doen dat ook. Dat velen het níet doen is geen bewijs dat het niet zou kun-
nen. Ik kan in mijn directe omgeving en in de geschiedenis mensen aanwijzen die in 
hun leven bewuste en soms radicale keuzen hebben gemaakt: Franciscus, Florence 
Nightingale, Titus Brandsma, Mandela ..... En in de concentratiekampen van de nazi’s 
heeft een enkeling de moed gehad zich voor het in leven blijven van anderen op te of-
feren. In de meeste gevallen vindt die edelmoedigheid niet plaats, in een enkel geval 
wél. 
Op de achtergrond hoor ik Spinoza al zeggen: “Ook díe daden en handelingen zijn 
gedetermineerd. Dat mensen die als keuzevrijheid beleven en dat sommige biografen 
ze als daden van opperste vrijheid beschrijven, doet er niets aan af.” 
 



Waarom zegt Spinoza dat? Onder andere omdat zijn wereldbeeld hem daartoe noopt. 
Dat is mechanicistisch, zoals dat ook bij Descartes en de meeste 17e-eeuwse weten-
schappers het geval was. De wereld wordt gezien als één groot uurwerk waarin alle 
dingen hun vaste plaats hebben. Die dingen bewegen als radertjes en ze brengen el-
kaar in beweging. De wijze waarop dat gebeurt ligt vast, bepaald door de natuurwet-
ten. Die werken noodzakelijk zo. Het is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Sub 
specie aeternitatis, om een geliefde term van Spinoza te gebruiken. God of de Natuur 
is eeuwig, noodzakelijk. De twee attributen die wij als mensen kennen, denken en uit-
gebreidheid, zijn eeuwig. Kortom, zo’n wereldbeeld is statisch en gesloten. Daar kan 
determinisme naadloos op aansluiten. 
 
We zijn inmiddels drieëneenhalve eeuw verder. Mijn wereldbeeld is anders: het is dy-
namisch. Ik geloof in een universum in wording, een open systeem. Daar zijn sterke 
aanwijzingen – geen bewijzen! – voor. Het universum van nu is ánders is dan dat van 
vlak na de oerknal.  
In dat heelal is op minstens één planeet leven ontstaan. Men treft er na miljoenen ja-
ren evolutie naast eenvoudige vormen van leven, de meest complexe organismen aan. 
Die organismen zie ik niet als op zichzelf staande dingen zoals in het uurwerk van 
Spinoza, maar als actoren in een levend en voortdurend van configuratie veranderend 
geheel van eindeloos en complex met elkaar verknoopte netwerken. Daarin wordt de 
speelruimte die inherent is aan het universum-in-wording en de evolutie zichtbaar. De 
inzichten van de kwantummechanica tenderen in dezelfde richting. 
Die speelruimte, bij uitstek het terrein van wisselwerking en interacties, zie ik ook 
tussen de hersenen en de geest: natuurlijk, de geest kan alleen maar werken dank zij 
zijn biologische basis, maar hij kent ook momenten waarop hij die basis overstijgt. 
Dan is de mens op zijn best: hij overweegt, reflecteert, wikt, weegt en neemt in vrij-
heid weloverwogen beslissingen. 
 
Heb ik gelijk en Spinoza ongelijk? Statistisch en empirisch zal dit nooit kunnen wor-
den aangetoond. Dat hóeft ook niet: het gaat hier om zaken die búiten het kenbare val-
len. Het is het terrein van de aannamen en hypothesen. Elke wetenschapper ‘gelooft’ 
in iets dat hij niet hard kan maken. Het is zijn noodzakelijke ‘blinde vlek’. 
Mijn basisaanname, mijn gekoesterde hypothese luidt: de mens is relatief vrij, heeft 
een zekere mate van keuzevrijheid. Statistisch of empirisch kan ik dat niet hard ma-
ken. Net zo min als Spinoza zijn geloof in het gedetermineerd-zijn hard kan maken. 
Het zijn overtuigingen: het heldere of empirische verstand heeft daar niets te zoeken. 
Dat geldt voor Spinoza, dat geldt voor mij, dat geldt voor iedereen. De werkelijkheid 
is groter dan ons kennen. Onzekerheden zijn van alle tijden en er zullen altijd vragen 
blijven. 
 
 
TOT SLOT 
 
De Ethica heb ik zeer aandachtig gelezen, bestudeerd mag ik wel zeggen. Het geeft 
mij veel voldoening. Ik bewonder het tegendraadse denken van Spinoza en voel me 
met hem verwant onder het adagium “Probeer dingen te begrijpen: dan heb je er min-
der last van.” Daar geloof ik meer in dan in de heilswegen die de godsdiensten, we-
reldse ideologieën en diverse moderne therapieën ons aanbieden. Voor mij was deze 
leesexercitie voor honderd procent lectori salutem! 



                                                                                                                                      
i Spinoza, Beneditus de. Ethica. Uitgeverij Boom: Amsterdam, 2012. Vertaling: Corinna Vermeulen. Redactie en annotatie: Han 
van Ruler en Corinna Vermeulen. Nawoord: Han van Ruler en Leen Spruit. 
ii Spinoza, Benedictus de. Briefwisseling. Wereldbibliotheek: Amsterdam 1992.  Vertaald uit het Latijn en uitgegeven naar de 
bronnen alsmede van een inleiding en van verklarende en tekstkritische aantekeningen voorzien door F. Akkerman, H.G. Hubbe-
ling en A.G. Westerbrink. 
iii http://nl.wikipedia.org/wiki/Nico_Frijda 
iv Frijda, Nico. De emoties. Een overzicht van onderzoek en theorie. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2005 (6de druk).   
v Emotie heeft veel betekenissen. Doorgaans verstaan we er gemoedsbeweging onder, afgeleid van het Latijnse motio, dat ‘bewe-
ging’ of ‘koortsrilling’ betekent. Het sluit ook aan op emovere (ergens uitdrijven, doen schudden), een contaminatie van ex (uit) 
en movere (in beweging brengen). Emoties zijn voor mij vooral de motor van het menselijk handelen.  
vi Surfen op internet en door boeken bij het trefwoord determinisme levert de meest uiteenlopende betekenissen en betekenisnu-
ances op. We worden gedetermineerd door natuurwetten, eindeloze ketens van oorzaak en gevolg (Spinoza), ons DNA, onze 
soicale omgeving enzovoort. Spinoza hangt een absoluut determisme aan. Dit hangt sterk samen met Gods oneindige verstand. 
Dit kent en doorgrondt alles, niet alleen nú maar ook in de toekomst. Hoe je je die alomvattende intelligentie kunt voorstellen lós 
van een persoon – voor Spinoza is God immers onpersoonlijk -  is een ánder verhaal, dat ik maar even laat voor wat het is. 
Wat menselijke intelligentie zou moeten zijn om in de buurt te komen van het oneindige verstand waar Spinoza over spreekt, 
wordt prachtig geformuleerd in de zogenaamde demon van Laplace: Een intelligentie, die, op een zeker moment, alle krachten 
die in de natuur werken, en de toestanden van alle elementen, waaruit deze is opgebouwd, zou kennen, zou, als ze overigens 
groot genoeg was om al deze gegevens te kunnen analyseren, in een enkele formule de beweging van de grootste lichamen in het 
heelal en die van het kleinste atoom beschrijven: niets zou hiervoor onzeker zijn, en de toekomst, net zoals het verleden, zou 
tegenwoordig zijn in haar ogen. En meteen geeft Pierre-Simon Laplace de onhaalbaarheid hiervan aan: De menselijke geest, die 
de sterrenkunde zo volmaakt heeft leren beschrijven, vormt een flauwe afspiegeling van zo'n intelligentie. Er is wat dat betreft 
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Op grond van zijn absoluut determinisme denk ik, dat Spinoza inderdaad bedoelt, dat alles, maar dan ook letterlijk alles, vastligt: 
dat ik volgende week vrijdag om 7.16 denk “Kom, laat ik Corrie even bellen” ligt eveneens vast. 
Mijn opvattingen over determinisme en vrije wil zijn anders dan die van Spinoza: ik geloof in een wordend heelal en in evolutie 
als open systeem. Zo’n systeem kent niet de Spinozistische perfectie, wél een zekere mate van imperfectie of chaos. Met Ilya 
Prigogine, een Belgisch fysisch chemicus en wetenschapsfilosoof van Russische afkomst, wil ik graag geloven dat uit de chaos 
door een toenemende vorm van complexiteit een nieuwe, hogere orde ontstaat. Dat is een evolutionair principe: geleidelijk 
creëert de evolutie steeds meer speelruimte voor toeval en voor een relatief vrije menselijke wil. Het aanvankelijke determinisme 
‘ontdetermineert’ zich in toenemende mate. 
 


