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‘Er speelt zich een proces af dat begint met een be-

lofte van vriendschap, en dat een complex geheel 

vormt van complimenteren en bekritiseren, van uit-

leggen en willen overtuigen, van begrijpen en er niet 

aan willen, van teleurstelling en afwijzing’, schrijft 

Miriam van Reijen in haar inleiding op Brieven over 

het kwaad.1 Kernachtiger kan de moeizame correspondentie tussen Benedictus 

de Spinoza en Willem van Bleijenbergh niet worden samengevat. De vrijdenker 

die zijn kaarten zet op het verstand en de orthodoxe calvinist 

voor wie de goddelijke openbaring het laatste woord heeft, 

blijken niet door één deur te kunnen. Van Bleijenbergh initi-

eert, er gaan verschillende brieven heen en weer, de heren 

ontmoeten elkaar één keer in levenden lijve, maar na drie 

maanden trekt Spinoza de stekker eruit. 

Van Reijen levert vakwerk! Haar hertaling maakt het lezen 

tot een feest. Maar in dit opiniestuk laat ik praktisch alles 

wat zij schrijft achterwege en stoot direct door tot de kern: 

het kwaad. Ik ga een poging wagen de vrije wil uit de klau-

wen van de deterministen te redden. Een tweeluik. 

 

 

1. Absoluut determinisme 
Tot de voornaamste werken van Spinoza reken ik Verhandeling over de verbetering 

van het verstand, Tractatus Theologico-Politicus en Ethica. Ik heb er indertijd opinie-

stukken over geschreven.2 Op grond daarvan, én met de kennis van wat de Briefwisse-

ling aan gedachten ontvouwt, wil ik Spinoza’s denken op hoofdlijnen schetsen en 

vervolgens beproeven op zijn ethisch gehalte. 

 

In tegenstelling tot René Descartes benadrukt Spinoza dat er slechts één substantie is: 

god. Ofwel natuur. Deze twee begrippen betekenen hetzelfde, deus sive natura. God 

heeft oneindig veel attributen, waarvan de mens er twee kent: geest (res cogitans) en 

uitgebreidheid (res extensa). Bij Descartes zijn het nog substanties, waardoor hij de 

vrije wil los kan zien van het lichaam. Spinoza is al ‘verder’ in zijn denken. 

  

  

DE VRIJE WIL IS ZO 

KWAAD NOG NIET 
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God is onpersoonlijk. Hij – dit is een onvermijdelijke metafoor! – bepaalt, omvat en 

doordringt alles. Naast hij wordt in de Briefwisseling noodgedwongen nog twee van 

die verduvelde metaforen gebruikt: god schept en onderhoudt de schepping. Dit laat-

ste betekent voor Spinoza, dat elke handeling, elke daad van welk mens in welke pe-

riode van de geschiedenis dan ook vastligt. Er gaat een keten van oorzaken aan vooraf. 

Omdat we die keten niet kennen, denken we dat de toekomst voor ons open ligt en dat 

we keuzevrijheid hebben. Dat is een illusie. Er is geen vrije wil. Ook niet in god. God 

valt zó met zijn besluiten samen, dat zijn wil ‘noodzakelijk’ werkt. Vrije noodzake-

lijkheid, luidt de filosofische vakterm. Vrije wil als keuzevrijheid zou hem overigens 

minder volmaakt en nogal onbetrouwbaar maken. Gods status is er een in actu en niet 

in potentia. Ofwel: er zijn in god geen mogelijkheden. God ís wat actueel plaatsvindt.  

 

Daarom moeten we de dingen, waaronder de mensen, ook niet met elkaar vergelijken. 

Begrippen als privatio en negatio spelen geen rol. Dit laatste in een metafoor van Spi-

noza zelf uitgedrukt: de blinde man is niet van zijn gezicht beroofd (privatio), want 

dan vergelijk je hem met de zienden of met een eerdere fase in zijn leven waarin hij 

nog kon zien. Je kunt ook niet zeggen dat blindheid niet bij het normale mens-zijn 

hoort (negatio). De blinde man moet je op zichzelf beschouwen en benadrukken dat 

hij op dat moment in een bepaalde graad volmaakt is. Als een mens zijn verstand ge-

bruikt en uiteindelijk op het hoogste niveau van kennen komt, dat van de intuïtie, ziet 

hij als het ware in één ogenblik hoe alles in elkaar zit. Dat geeft gemoedsrust. Aan-

doeningen, impulsen, emoties en illusies hebben op dat moment van hoogste kennen 

geen vat meer op hem. Een ander woord voor deze toestand is geluk. Als het woord 

vrijheid voor Spinoza al enige betekenis heeft, is het alléén op dit niveau: inzien dat 

de natuur zó in elkaar zit en daar ‘ja’ tegen zeggen. 

 

De begeerte is de sterkste basisemotie. Deze hoort tot de conatus die niets anders is 

dan de ‘wil tot leven’. Ieder ding tracht zichzelf in stand te houden. De verstandige 

doet dat door deugdzaam te leven, de kunstenaar door illusies te scheppen en de dief 

door te stelen. In alle drie situaties is dat goed. Deze kwalificatie is niet ethisch be-

doeld: goed is wat het ding natuurnoodzakelijk op een gegeven moment doet.  

Kortom, alle begrippen die met ethiek of moraal te maken hebben, spelen in het den-

ken van Spinoza geen rol. Hij ontkent de vrije wil. De mens heeft geen keuzevrijheid. 

Goed en kwaad in ethische zin bestaan niet. Spijt, berouw, schuld, straf en beloning 

zijn het gevolg van emoties en aandoeningen. Die vertroebelen het verstand, de ade-

quate kennis van god en een juist zicht op hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. 

 

Bestaat er voor Spinoza dan helemaal geen vrijheid? Jawel, zowel in ‘verdunde’ als in 

‘opportunistische vorm’. De eerste vorm is die van de verstandige die instemt met 

alles wat gebeurt en de manier waaróp het gebeurt, omdat hij intuïtief begrijpt dat de 

natuur of god noodzakelijk zo werkt. Hij ‘schouwt’ op dat gelukzalige moment vanuit 

het perspectief van de eeuwigheid, sub specie aeternitatis. De verstandige mens is 

intrinsiek gemotiveerd en beoefent de deugd omwille van de deugd. De tweede vorm 

is praktisch en vraagt om maatregelen tegen ongewenst en schadelijk gedrag. Spino-

zistische moord is ‘moreel indifferent’. Gedood worden ook, maar wie wil dat? Dat 

druist in tegen de conatus. Daarom hebben we een overheid nodig die beloont en 

straft. Een overheid die vooral moet opkomen voor vrijheid van denken en spreken. 
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2. De vrije wil bevrijd! 
Met de god of de natuur van Spinoza heb ik geen affiniteit. Ook de god van  zijn cor-

respondentiegenoot Bleijenbergh blijkt geen goede gids voor wie werk van ethiek wil 

maken. Miriam van Reijen heeft gelijk: als je god als persoon denkt, kom je er niet uit. 

Een almachtige en tegelijkertijd goede of liefhebbende god is net zoiets als een vier-

kante cirkel.  

Een onpersoonlijke god, daar heb ik geen moeite mee. Nou ja, toch wel. Want waar-

om zou je dat ‘eerste beginsel’ of die ene substantie god noemen? Zelfs in onze gese-

culariseerde wereld wekt dit woord nog steeds verwarring, dus toch maar liever na-

tuur. Maar dan alstublieft een andere natuur dan die van Spinoza: ruimer, speelser, 

vitaler, onvoorspelbaarder, verrassender … Natuurlijk, we zijn gemaakt van sterren-

stof en maken deel uit van alles wat in de kosmos plaatsvindt. Maar wat ik niet geloof 

– jawel, het is een geloof! – is dat alles onwrikbaar vastligt. Er is niets met zekerheid 

bekend over het ‘waarvandaan’ en het ‘waarnaartoe’ van kosmische processen, als ik 

begrip ‘proces’ al mag gebruiken. Kwantumfysici die de materie op microniveau be-

studeren, spreken van onvoorspelbaar gedrag van de allerkleinste deeltjes. In een 

beeld uitgedrukt: de materie danst. En waar gedanst wordt is speelruimte. Daar is 

geen strak keurslijf. Die speelruimte haalt 

een streep door het atomistische casu quo 

mechanische wereldbeeld waarin de din-

gen als op zichzelf staande statische enti-

teiten worden gedacht. In de dans van de 

materie is ruimte voor relaties, onderlinge 

verbanden, netwerken en processen. In 

zo’n ruimte zijn wonderen mogelijk, zoals het ontstaan van leven op minstens één 

planeet in het nauwelijks te doorgronden heelal. In de loop van de evolutie gloort er 

iets van geestvermogens in de materie. Die sijpelen als het ware door de kieren naar 

binnen. Met het complexer worden van de organismen nemen die geestvermogens toe 

en komen tot een voorlopig hoogtepunt in de diersoort mens. Vrijheid of de vrije wil 

is er een van. Natuurlijk, die vrijheid is relatief, want altijd gerelateerd aan de materie: 

zonder hersenen geen vrijheid. Het brein is de basis, maar ‘basis van’ betekent niet 

‘de baas’. Heel wat neurowetenschappers schurken, zoals Spinoza, tegen absoluut 

determinisme aan, omdat het anno 2021 bon ton is de menselijke geest tot een hersen-

stroompje of een chemisch proces te reduceren. ‘Wij zijn ons brein’ of ‘Vóór wij me-

nen een besluit genomen te hebben, hebben de hersenen dit een fractie van een secon-

de eerder al gedaan’ zijn inmiddels overbekende uitspraken.  

Precies dáárin schuilt de betekenis van de Tractatus Theologico-Politicus (1670): opkomen voor de vrijheid van denken 

en spreken. Even terzijde: Spinoza toont zich in dit boek als een ‘founding father’ van het kritische Bijbelonderzoek. En 

dát in de zeventiende eeuw! Het heldere verstand moet de Bijbel van ‘parabels’ ontdoen. Ontmythologiseren heet dat in de 

negentiende eeuw. Maar het hoofdthema is toch de vrijheid van denken en spreken. In het laatste hoofdstuk houdt hij 

hiervoor een vurig pleidooi. Zijns inziens is het doel van regeren deze vrijheden mogelijk te maken: finis rei publicae 

libertas est ofwel het doel van de staat is de vrijheid. Ook daarin is hij zijn tijd ver vooruit. Dat de overheid ook minder 

fraaie middelen mag gebruiken om die vrijheid af te dwingen – de mensen hebben immers ooit ‘democratisch’ hun zeg-

genschap aan de staat overgedragen – wordt niet onder kritiek gesteld. 

Maar wat ik over Spinoza’s ‘vrijheid van denken en spreken als hoogste goed’ wél gezegd wil hebben is dit: de apostel 

van de vrijheid weet zijn evangelie filosofisch níet te funderen. Ademt de Tractatus Theologico-Politicus nog énige 

vrijheid, de Ethica (1677) – dit werk heeft overigens niets met ethiek te maken – allang niet meer. Ik waardeer dit werk 

om zijn stapsgewijze en systematische manier van redeneren. Het is een juweel van denkwerk! Maar daarin schuilt meteen 

zijn zwakte. Spinoza ontwikkelt zijn filosofie als een systeembouwer die in de geest van zijn tijd de deductieve methode 

van de meetkunde toepast en daaruit een onwrikbaar geheel van definities, axioma’s, stellingen, bewijzen, corollaria en 

toelichtingen tevoorschijn laat komen. Niet zelden valt de uitdrukking quod erat demonstrandum ofwel ‘hetgeen te bewij-

zen was’. Hij bouwt een systeem op waar geen speld tussen te krijgen is. Er is geen speelruimte, geen lucht … Op dit ge-

sloten systeem past het etiket absoluut determinisme. 
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Aan mij zijn ze niet besteed. Ik ben weliswaar het materialisme toegedaan, maar zie 

graag met Ilya Prigogine, een Belgisch fysisch chemicus en wetenschapsfilosoof van 

Russische afkomst, het heelal en de evolutie als een open systeem. Er is een zekere 

mate van imperfectie en chaos. Daaruit ontstaat door toenemende complexiteit een 

nieuwe, hogere orde. Het aanvankelijke determinisme wordt, in ieder geval binnen de 

evolutie, steeds meer ‘ontdeterminiseerd’.  

De menselijke geest is als een sterdanser die de zwaartekracht tart: hij kan zich boven 

de aarde verheffen. Of, om bij de baron van Münchhausen te blijven, hij kan zich aan 

eigen haren uit het moeras van het biologische hersensubstraat trekken. Of: in de rek 

van de elastische geest wordt een bovenwoning gecreëerd waarin het zelf, het ik, de 

vrije wil als redelijk zelfstandigen hun intrek nemen. Van daaruit kunnen zij, niet let-

terlijk maar wél figuurlijk, ‘buiten zichzelf treden’ en sub specie aeternitatis over 

zichzelf, anderen en de wereld oordelen. De mens kan zich voorstellen dat hij de we-

reld van buitenaf ziet. De verbeeldingskracht of de imaginatio verstoort het kennen 

niet, maar geeft het vleugels. De elastische geest begiftigt de mens met een vrije wil. 

Heerlijk, er is iets te kiezen! Natuurlijk, die keuzevrijheid is beperkt. Er zijn invloeden 

van lichamelijke condities. De feitelijke omstandigheden wegen mee. Taal en andere 

fenomenen van cultuur leggen ook gewicht in de schaal. Maar, ik herhaal, de mense-

lijke geest heeft het wonderbaarlijke vermogen boven deze ‘determinaties’ uit te stij-

gen. Er zijn mensen die in hun leven bewuste en soms radicaal ethische keuzen maken. 

Of fantastische ontdekkingen doen, juist dankzij de imaginatio. Voorbeelden te over 

in de geschiedenis. 

 

Is deze visie op de ‘vrije geest’ hard te maken? Nee! Net zomin als Spinoza erin 

slaagt het absolute determinisme en de afwezigheid van de vrije wil door nauwgezet 

wiskundig te redeneren hard te maken. En wát precies bewijst het meten van hersen-

activiteit in verschillende delen van het brein?  

Mijn visie op de menselijke geest is empirisch niet te bewijzen. Het is een overtuiging. 

Die kan gemakkelijk onderuit geschoffeld worden. Zoals je ook de mensenrechten 

onderuit kunt halen door op het verschijnsel te wijzen dat dieren andere dieren eten 

om in leven te blijven. 

Wie serieus na wil denken over goed en kwaad en alles wat daarmee samenhangt 

moet de mens als persoon, begenadigd met een vrije wil, als uitgangspunt nemen. De 

briefwisseling tussen Spinoza en Van Bleijen-

bergh draagt daar weinig toe bij. Het morele 

kwaad – met Leibniz onderscheid ik dat duide-

lijk van het fysieke kwaad in de vorm van ziek-

ten en natuurrampen – dat mensen elkaar aan-

doen vindt níet natuurnoodzakelijk plaats. Het 

kan voorkomen worden, het moét voorkomen 

worden. Kortom: de vrije wil is zo kwaad nog 

niet. Ik heb hem ó zo lief! 

 

Rijswijk, 18 januari 2021 

 

 
1 Brieven over het kwaad, De correspondentie tussen Spinoza en Van Bleijenbergh, hertaald en ingeleid door Miriam van Reijen, 

Wereldbibliotheek Amsterdam, 20122, pagina 15 
2 De opiniestukken gaan schuil achter de volgende links:  

https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2020/09/spinoza-springplank-naar-de-moderne-filosofie-1.pdf  

https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2012/07/a9laatievrijzijn.pdf 

https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2013/03/ethicaspinoza.pdf  

 
Evolutie van de vrije wil? 


