
Lezing gehouden door Spinozavertaler dr. Wim Klever bij de presentatie van 
de Korte Verhandeling op 23 maart 2012 te Deventer. 

 

 

Dames en heren, 

 

De filosofie of liever de menswetenschap van Spinoza is van zo’n grote betekenis en 

heeft zo’n geweldig rijke inhoud voor onze cultuur en ons zelfbegrip, dat wij onszelf 

gelukkig mogen prijzen hier bijeen te kunnen zijn ter gelegenheid van en nieuwe 

uitgave van een deel van zijn werk, een schets namelijk of ontwerp van zijn uiteinde-

lijke systeem, dat de wereld wist te veroveren.  

Dat is een lange zin, waarna we, u en ik, even op adem moeten komen. Hét grote 

moment waarop Spinoza Holland en de ons omringende landen in rep en roer zette, 

was voorjaar 1670 toen hij zijn revolutionaire en zelfs duivelse politieke manifest 

deed verschijnen, de Theologisch Politieke-Verhandeling, waarin hij de hem vijandige 

divisie van Calvinistische predikanten die hem als ‘een kwalijk instrument van de re-

publiek’, ja als een atheïst verketterde, brutaal uitdaagde en van repliek diende. Kom 

maar op, jullie! Ik een slechte burger? Ik een gevaar voor de samenleving? Geen 

sprake van. Ik zal mij verdedigen tegen deze onterechte aantijgingen en jullie met je 

eigen wapens bestrijden. Aan de hand van de bijbel zelf, waarop je een valse arrogan-

tie wilt funderen, zal ik middels een wetenschappelijke analyse van wat de profeten 

en Christus beogen, laten zien, dat jullie zelf fout zitten en dat ik daarentegen niet 

alleen een authentiek christen ben maar daarenboven een gezagsgetrouwe burger en 

oprechte vaderlander. De echte theologie die de bron laat spreken, de rechtzinnige 

theologie, intendeert morele waarden, de verwerkelijking van recht en naastenliefde 

via de politiek. En daar werk ik van harte aan mee. 

Ik kan hier niet genoeg benadrukken welk een kolossale stap Spinoza hiermee 

zette in onze geschiedenis waarin de zogenaamde ‘priestcraft’ – de sluwheid en arro-

gantie van kerkelijke bedienaren van Roomsen of protestanten – het politieke leven 

naar zijn hand probeerde te zetten ter wille van zelfverrijking en versterking der ei-

gen positie. De tekst van die theologisch-politieke verhandeling is origineel en magi-

straal, op een ongelofelijk niveau van logica en durf. Wanneer je die leest zoals het 

hoort, met een hoofd dat niet vervuld is van schreeuwerige reclame of beelden, en 

met de passende concentratie en de vereiste rustige aandacht, word je meegesleurd 

naar het grootst mogelijke intellectueel genot, zelfs naar een zekere extase van helde-

re aanschouwing van waar het op aankomt, zowel in de bijbelse revelatie van de pro-
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feten als in de glasheldere rationele analyse van onze situatie. Ik heb maar één woord 

om de alles overstijgende kwaliteit van deze schokkende en tegelijk meeslepende en 

verheffende tekst te bezingen: subliem. 

Welnu, de Spinoza die in 1670 met dit geschrift een storm van verontwaardiging 

ontketende en tegelijk een ontzettend diepgaande en onweerstaanbare invloed uitoe-

fende op heel Europa, een invloed die het begin was van wat later Verlichting ging 

heten, maar wat in wezen Spinozistisch naturalisme van het zuiverste gehalte was, 

deze Spinoza van 1670 nu, was niet zo maar uit de hemel komen vallen. Hij was 

reeds ruim tien jaar werkzaam onder een kleine kring van Amsterdamse vrienden, 

die met hem samenwerkten en die hem vanwege zijn radicale vernieuwing van het 

Cartesianisme adoreerden, zoals blijkt uit een gedicht dat vriend en vertrouweling 

Bouwmeester aan hem wijdde bij gelegenheid van de publicatie van zijn versluierde 

entree in de wereld der geleerden, zijn geometrische expositie van de fysica van Des-

cartes in 1663. Daarin zette hij zijn nieuwe wegen voor een fysicalistische menswe-

tenschap uiteen, zonder zich geheel bloot te geven.  

 

 Klein Boexke deze Gheest, die door uw blaadren speelt,  

 Is eyghen, en by niemant ooit te vooren 

 Zo rijk gevonden, ’ t welk my dwingt uws Maakers Naam 

 En lof aan de sterren te verheffen: 

 En zo zijn gheest alleen alle and’re schrijvers saam 

 In schranderheidt, en konst kan overtreffen, 

 En gy met recht de naam van zonder weerga draaght 

 Wensch ik, datg hy ’ t by u niet laat’ berusten; 

 Maar dat hem, ’t geen hy an Des Cartes heeft ghewaaghd, 

 Eens eind’ lijk aan zich zelven ook gheluste. 

 

De insiders, waaronder geleerde oudstudenten van de Leidse medische faculteit en 

andere leerlingen van Van den Enden, wisten reeds waar alles om draaide en waar 

het naar toe ging. En voor de outsiders legde de grote en geleerde vriend en bezorger 

van de tekst, Lodewijk Meyer, het beknopt maar verhuld uit in een voorwoord. Hun 

bewondering voor de jonge meester kende geen grenzen. Hij was voor hen zoals het 

gedicht zegt, reeds ‘weergaloos’. 

Hoe kwam dat en hoe kenden ze hem? Zij waren in het bezit van een tekst, na-

melijk Spinoza’s eerste ontwerp van zijn filosofie, die hij later pas Ethica zou gaan 

noemen. Een Deense geleerde anatoom, Olaus Borch die in 1661-1662 een rondreis 
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in Holland maakte en Amsterdam aandeed, maakte daar in zijn ‘ journaal’ melding 

van, zoals ik enkele decennia geleden tot mijn eigen verrassing mocht ontdekken. 

Pas twee eeuwen later kwam die tekst zelf boven water. Hij ligt nu voor u, in een 

prachtige parallelle uitgave. Wij worden waarlijk verwend: het soms moeilijk toegan-

kelijke oudnederlands wordt gepareerd met een nieuwnederlandse hertaling, voor-

zien ook van een handig commentaar. Helaas is het oorspronkelijke Latijn, waarin 

Spinoza het ontwerp voor zijn vrienden schreef, verloren geraakt. Wij mogen echter 

aannemen dat de oudnederlandse tekst beantwoordt aan het Latijn van zijn ontwerp, 

omdat de vertaling stamt van Spinoza’s taalvaardige en zeer bij de inhoud betrokken 

vrienden die door en door vertrouwd waren met zijn vernieuwende filosofische im-

pulsen. 

In het voorwoord van deze uitgave heb ik uiteengezet, dat wij vooral niet ach-

teloos mogen neerkijken op de Korte Verhandeling over God, den Mensch en deszelfs 

Welzijn, omdat het slechts een eerste ontwerp is van wat wij later beter uitgewerkt, 

scherper geslepen en systematisch opgesteld in de Ethica bezitten. Ik ga dat hier niet 

herhalen. U gaat toch allemaal dit boek kopen. Maar ik wil hierover graag de stem 

van iemand anders laten horen. Terwijl ik deze toespraak voorbereidde en op mijn 

computer schreef, kreeg ik, nog voor de druk in een gerenommeerd wetenschappelijk 

tijdschrift (BJHP) inzage van een artikel over Spinoza’s brief 12: Over het Onein-dige 

(waarover ik ook zelf in 1987 had geschreven) van een buitenlandse collega Mogens 

Laerke, Aberdeen en daarin las ik de volgende toepasselijke woorden: 

 

Letter 12 was written in 1663. It is thus a fairly early text. Spinoza’s early texts are so-

metimes discarded on the grounds that they hare handed down in unreliable versions 

(in the case of the KV) or do not reflect Spinoza’s mature views (TIE, PPC/CM). This 

is to my mind a mistake. If used with caution, all these texts provide a wealth of infor-

mation about the origin of his concepts, his style of argumentation, the context of his 

philosophizing, and last but not least also the deep layers of his philosophy. 

 

Het lijdt natuurlijk geen twijfel dat de KV veel licht werpt op het latere oeuvre... 

Alvorens nu enkele punten aan te stippen van wat wij in deze uitgave kunnen be-

studeren en savoureren, zou ik graag een algemene karakteristiek geven van Spinoza 

zelf, een karakteristiek die ook kenmerkend is voor zijn werk. Spinoza is bij uitstek, 

veel meer dan de spreekwoordelijke Hollander, nuchter of ‘cool’, eerder nog een En-

gelsman met zijn understatement dan de hoog vliegende Hollander. ‘Understate-

ment’ is helemaal niet zo’n gek woord om te beschrijven wat ik bedoel. In alles was er 
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gebeurt, buiten of in de mens, ontgraaft hij de diepere lagen, de fundamentele wet-

matigheden of mechanismen, die het verschijnsel beheersen, en laat hij de poëtische 

presentatie met versieringen en verfraaiingen liever aan anderen over. Weg met alle 

fantasie en willekeurige waandenkbeelden over de mens bijvoorbeeld, de zogenaam-

de autonome mens of de van bovenaf gestuurde mens. Alles wat beweegt, wordt 

voortbewogen en wel uiteindelijk door impulsen van buitenaf. Als dit voor alle stuk-

ken materie geldt, waarom dan niet voor het menselijk lichaam? Maar je hebt toch 

inlevende wezens als de mens zoiets als zelfbeweging met een binnenboordmotor? Ja, 

maar wacht even, er moet wel eerst benzine in de tank komen. En zo is het ook met 

alle zelfbeweging via de zogenaamde vrije wil. Die is per saldo geïnterioriseerde ener-

gie, in hersencoderingen verwerkte aanslagen, omgezet in de stroom van neurologi-

sche chips. Onze grote, als Europese geneesmeester geëerde Boerhaave, volgeling 

van Spinoza, wist het treffend samen te vatten: de mens is een machine, van buitenaf 

aangedreven. Zijn leerling, La Mettrie, verwerkte die les weer tot titel van zijn fameu-

ze boek L’ HOMME MACHINE. Spinoza’s nieuwe menskunde vindt zijn voortzet-

ting in de zuivere wetenschap. Voor de mens geldt evenzeer als voor een ander stuk 

materie, dat als het niet wordt aangedreven, het ook niet beweegt; en als het tegen 

een ander stuk materie stoot, het evenveel van zijn energie verliest als het andere stuk 

ontvangt. En dat het alleen maar stil of in ruste kan zijn, dank zij de druk van andere 

lichamen, en wel van alle kanten. Dit is net zo’n fundamentele wetmatigheid, legt 

Spinoza in de TTP uit als die associatiewet bv., die ons bij een willekeurige ervaring 

dwingt om te denken aan iets anders dat er mee verbonden was in eerdere ervaringen 

of dat er op lijkt. Vrijheid als zelfbepaling? Geen sprake van. 

Ergens in de Korte Verhandeling vinden we de eenvoudige uitspraak: “het zwakke 

moet voor het sterke wijken”. Nogal wiedes, zullen we kunnen reageren. Maar zijn 

we bereid om dat ook consequent toe te passen in ons zelfbegrip? Waarschijnlijk pre-

fereren we de gedachte dat de mens een uitzondering is in de natuur, eerder het 

hoogste wezen in de hiërarchie van levende wezens dan een middelmatig product. 

Spinoza kan ons bevrijden van onze zelfbetovering, van onze hoogmoedswaanzin. 

Hij brengt ons terug van ons bovennatuurlijke zelfbedrog tot de vaste bodem van on-

ze natuurlijkheid. Wij zijn een deel van de natuur, een zijnswijze van de enige en 

unieke Natuur, een ‘ werktuig’ van de Natuur. Dit wordt reeds voluit geleerd en ver-

antwoord in deze zogenaamd primitieve tekst, vaak met beelden en verrukkelijke 

vergelijkingen die we later niet meer tegenkomen. Het zwakke moet niet alleen in 

fysieke zin wijken voor het sterke, maar ook in politieke zin, en zeker ook in spiritue-

le zin. De lusten en begeerten zijn sterk en beheersen ons leven. Het ‘waare geloof of 
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de Reeden’ (wat in de KV-taal hetzelfde is) kunnen daar geen weerstand tegen bieden 

of ons in staat stellen om onze begeerten te matigen. “Ik niet en meyne, dat de 

Reeden alleen magtigh is, ons van alle deze passies te bevryden” (2/14). Daar is meer 

voor nodig, wat Spinoza aanduidt met ‘Verstand’ , de derde en enig machtige kennis-

soort, die later intuïtie zal gaan heten (en in KV ‘ deurzichtigheid’ heet). Die alleen 

noemt hij in een bijbels klinkende uitdrukking de ‘Vrijmaaker van al ons kwaad’, die 

alleen is onze ware verlosser. Die kennis bevat de echte Openbaring, “de waarheid 

namelijk die zich zelfs en ook de valsheid openbaart”. Zij is het inzicht in onze vol-

strekte eenheid met de Natuur, een inzicht dat ons houvast en rust geeft, zelfs “eeu-

wige en onveranderlijke bestendigheid” (2/22). Zij is in wezen godskennis, “die alle 

blijschap bevat en vernoeginge der volheid is” (2/7) 

Hoe prachtig toch weet Spinoza het in deze tekst te zeggen! “Het beste kennende 

en genietende, heeft het slegste op ons geen macht” (2/19). Zij brengt ons op een ho-

ger niveau, dat Spinoza niet aarzelt om als een ‘wedergeboorte’ te betitelen, het hoge 

niveau van de ware vrijheid op basis van onze identificatie of ‘vereniging’ met God en 

zijn eeuwige wetten. Het gebruik van de rede, de zgn. redenering, is niet meer als 

een ‘trap’ om te stijgen.  

Nee, de latere Spinoza, de onweerstaanbare en weergaloze Spinoza van de Ethica, 

is niet te miskennen in deze schitterende oertekst. Het is ook dezelfde revolutionaire 

Spinoza die onze gangbare voorstellingen op zijn kop zet. Is de natuur een chaos? 

Geen sprake van; die waan komt voort uit onze gewoonte om idealen te stellen die 

nergens op lijken. “Dat er verwarring in de natuur is kan niet met regt gezegd wor-

den. … Deze tegenwerping ontstaat uit de onkunde van dat zij algemene ideeen ge-

steld hebben met de welke zij meinen dat de besondere moeten overeenkomen” (1/6). 

Is de wereld, zijn mensen verkeerd of slecht? Geen sprake van voor wie de zaak zelf 

goed doorziet. “Goed en kwaat of zonden zijn niet anders dan wijzen van denken, en 

geenszins enige zaken of iets dat wezentlijkheid heeft”. Dit onderscheid berust enkel 

op vergelijking. Ga zo maar door. Moeten wij een zelfstandige menselijke ziel aan-

nemen, die een van het lichaam onafhankelijke bestaanswijze heeft? Dit is een gods-

dienstig of Platoons of Cartesiaans of algemeen populair sprookje dat voor de na-

tuurkundige Spinoza geen stand kan houden. Onze ziel is niets anders dan de ver-

zameling ideeën van ons lichaam en van alles wat in en met ons lichaam gebeurt. 

“door andere en andere proportie van beweging en rust!” “Daar is geen zaak in de 

Natuur, of daar is een idee van in de Denkende zaak”, zegt hij elders. Dat is reeds de 

bekende attributenleer, die ook volop geldt voor de mens zelf. “ Het voorwerp kan 

niet verandert worden of de idee (onze ziel) wordt ook veranderd” ((2/20). De ziel is 
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immers niets dan de denking of reflectie van het lichaam en van alles wat daarin ge-

beurt en niets anders. 

Ik zou zo nog lang kunnen doorgaan met een presentatie van aantrekkelijke, ori-

ginele en zeer treffende citaten; de tijd ontbreekt daartoe. Ik hoop echter u reeds vol-

doende te hebben overtuigd van de grote waarde van deze vroege tekst van Spinoza 

voor een betere kennis van Spinoza’s filosofie en daardoor tenslotte ook, mogen we 

hopen, voor een betere zelfkennis voor ons. 

 

© Wim Klever 2012 
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