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Een unieke mogelijkheid om in 
groepsverband onder leiding van 

Spinozakundige Rikus Koops grondig kennis 
te nemen van de Ethica van Spinoza met 
behulp van een uitgebreide studiewijzer. 

 
 



 
 

 
Opzet studiekring 
Tijdens de studiekring zal de Ethica van Spinoza bestudeerd worden. U gaat de Ethica in 
delen lezen en na lezing van elk deel komen we in een groep bij elkaar om het gelezen deel 
te bespreken, er over te discussiëren en vragen te behandelen. Bij het lezen kunt u gebruik 
maken van een studiewijzer, bestaande uit 8 modules, die aanwijzingen geeft die 
behulpzaam zijn bij het begrijpen van de Ethica. De studiewijzer bevat zelftoetsvragen die 
onderdeel zullen zijn van de studiebijeenkomsten. De bijeenkomsten zullen onder leiding 
staan van Rikus Koops. 
 
De studiebijeenkomsten 
Het lezen van de Ethica en het beantwoorden van de vragen dient de deelnemer thuis te 
doen. In de bijeenkomsten zal de gelezen tekst besproken worden aan de hand van de 
zelftoetsvragen en aanvullende vragen van deelnemers. Met de bijeenkomst van de 
studiekring wordt een module afgesloten. De tijd tussen twee bijeenkomsten en daarmee de 
tijd die de deelnemer heeft om een deel van de Ethica te lezen en de module te doorlopen is 
minimaal drie weken. Vanwege feestdagen of vakanties kan het voorkomen dat de periode 
één of meerdere weken langer is. Het officiële begin van de studiekring is drie weken voor 
de eerste bijeenkomst en wordt gevormd door het toesturen van de eerste module, dit zal 
niet later zijn dan 30 maart. 
 
In de eerste module verkennen we de voorgeschiedenis van de Ethica en doen we kennis op 
die ons kan helpen om de Ethica te begrijpen. Hiervoor nemen we kennis van passages uit 
uiteenlopende geschriften van Spinoza. In de tweede en derde module staat het eerste deel 
van de Ethica centraal. In module 4 en 5 behandelen we deel 2, en de laatste drie delen van 
de Ethica behandelen we elk in één module. 
De insteek van de studiekring is een nauwkeurig lezen van de Ethica en daarom wordt er van 
de deelnemer een zekere inspanning gevraagd. Het is echter niet de bedoeling om de 
leeskring in een vast keurslijf te plaatsen. Het beantwoorden en behandelen van de 
zelftoetsvragen is geen doel maar een middel en als deelnemers andere middelen 
aantrekkelijker vinden, dan zal hier ruimte voor zijn. Het uiteindelijke doel is om met elkaar 
een diepgaand begrip van de Ethica te krijgen. 
 
De bijeenkomsten worden gehouden op maandagavonden op de volgende data: 

 20 april (week 17) – Bijeenkomst module 1 

 18 mei (week 21) – Bijeenkomst module 2 

 8 juni (week 24) – Bijeenkomst module 3 

 29 juni (week 27) – Bijeenkomst module 4 

 31 augustus (week 36) – Bijeenkomst module 5 

 21 september (week 39) – Bijeenkomst module 6 

 12 oktober (week 42) – Bijeenkomst module 7 

 2 november (week 45) – Bijeenkomst module 8 

 23 november (week 48) reserve-avond 
 
De avonden starten om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.30. De studiekring zal een 
maximale omvang hebben van 10 mensen. De avonden vinden plaats in 
boekhandel/antiquariaat En passant/Oude liefdes, Nieuwstraat 35 te Deventer. 



 
 

Indien u een of meerdere studiebijeenkomsten niet kunt deelnemen, dan kunt u de 
zelftoetsvragen door Rikus Koops laten beoordelen en corrigeren en op deze wijze deels de 
informatie ontvangen die u anders op de avond had gekregen. 
De reserve-avond zal benut worden als door omstandigheden één van de 
studiebijeenkomsten geen doorgang heeft kunnen vinden. 
 
De bijeenkomsten zullen worden voorgezeten door Rikus Koops, Spinozakundige woonachtig 
te Deventer. Rikus Koops heeft zijn sporen op het gebied van Spinoza verdiend met het 
publiceren van een hertaling van Spinoza’s Korte Verhandeling in 2012. Sindsdien werkt hij 
aan notities die hij via zijn websites verspreid en houdt hij cursussen en lezingen over 
Spinoza. Meer informatie over de heer Koops en zijn activiteiten is te vinden op zijn website 
www.overspinoza.nl.  
 
Kosten 
De kosten zijn 120 euro. U krijgt hiervoor de volgende zaken: 

 De Ethica van Spinoza (vertaald door Corinna Vermeulen) 

 8 studiebijeenkomsten (koffie en thee inbegrepen) 

 8 studiewijzers (digitaal) en een bewaarmap 
 
U dient bij de eerste bijeenkomst het gehele bedrag te betalen. 
Indien u de Ethica (vertaald door Vermeulen) reeds in bezit hebt, dient u dit bij aanmelding 
te vermelden, de kosten bedragen in dit geval 90 euro. Wij adviseren sterk om geen gebruik 
te maken van een andere vertaling van de Ethica. 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via info@overspinoza.nl. U dient zich minimaal voor 29 maart 2015 
op te geven. Per ommegaande krijgt u bevestiging van deelname. De studiekring start alleen 
bij voldoende deelname, officiële bevestiging zal daarom pas op 30 maart gegeven worden. 
 
Indien u een indruk wilt krijgen van de studiewijzer en daarmee van de diepgang van de 
studiekring, dan kunnen wij u op uw verzoek de studiewijzer van module 1 gratis toesturen.  
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