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Dr. Miriam van Reijen (1946) docent praktische filosofie en
schrijver, is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek in
1974 en in godsdienstsociologie in 1983 aan de Universiteit
van Nijmegen, in 2010 promoveerde zij aan de Universiteit
van Tilburg op Spinoza.Van Reijen heeft een lange ervaring
in het geven van lezingen, workshops, trainingen en
cursussen over de Stoïcijnse filosofie, over Spinoza en over
praktische filosofie, zoals filosoferen over emoties, over de
goede keuze’ en over filosofie als levenskunst. Van Reijen
volgt Epictetus in zijn opvatting, dat je alleen maar moeten
handelen bij zaken die binnen je vermogen liggen. Alle
energie die je steekt in datgene wat niet binnen je macht
ligt, is verloren energie. Ze schreef een tiental boeken die
voornamelijk gaan over de manier, waarop je met emoties
kunt omgaan. Ze noemt zichzelf een praktisch filosoof; ze denkt na over zaken, waar iedereen wel
ervaring mee heeft. Ze hoopt dat haar denkwerk van nut is voor anderen en dat je je leven erdoor
kunt veranderen en een gelukkiger en vrijer mens kunt worden. Eén van haar stellingen luidt
dat filosofie een einde maakt aan al het gezeur.
Recentelijk verscheen haar hand een boek over Benedictus de Spinoza (Bekker & Blitz Miniaturen
reeks no.65) dat in 2019 in een 2e herziene druk werd uitgebracht. Het boek laat de lezer kennis
maken met met het leven en werken van deze bijzondere filosoof. Zijn pleidooi voor de democratie
als de meest natuurlijke en menselijke regeringsvorm en zijn pleidooi voor een onbegrensde
vrijheid van meningsuiting, zijn verrassend modern. Spinoza wordt beschouwd als een van de
grootste filosofen en als de belangrijkste Nederlandse filosoof.Helaas wordt zijn filosofie als
moeilijk beschouwd. Tegelijk spreekt ze wereldwijd nog steeds veel mensen aan. Niet alleen
vanwege de belofte van een gelukkig leven, maar ook door de onverwachte actualiteit.
Overzicht biografische gegevens
De joodse ouders van Spinoza waren uit Portugal gevlucht voor de inquisitie en hun zoon Bento
werd in 1632 in Amsterdam geboren. Op school had Spinoza les gekregen van de rabbijn Menasseh
Ben Israel. Al snel kwam hij tot de conclusie dat zowel de Talmoed als de Thora "zozeer de
mensengeest verraadt, dat de heilige schrift van de joden onmogelijk het werk van God kan
zijn". Hij noemde ze "uitvindingen van de menselijke fantasie". Gaandeweg zette hij zich steeds
meer af tegen alle voorschriften, de feestdagen en de spijswet. De rabbijnen zagen deze
'godslasterlijke handelingen' met ontzetting aan. Spinoza had zich ondertussen bekwaamd in
het Latijn en hield zich bezig met filosofie, moraal en overpeinzingen over de theorie van
de onsterfelijkheid van de ziel.Hij was sterk beïnvloed door het werk van zijn stadsgenoot René
Descartes, die uitgebreid over lichaam en ziel had geschreven. Spinoza bestudeerde ook het werk
van Gersonides over onsterfelijkheid en Maimonides. Na een paar jaar de zaak van zijn vader te
hebben voortgezet, werd hij lenzenslijper. Spinoza verzette zich al in een vroeg stadium tegen het

beeld dat God een menselijke gedaante zou zijn, tegen het idee van de uitverkiezing van het joodse
volk door God en de goddelijke oorsprong van de Bijbel.
Verbanning uit de joodse gemeenschap
Op 27 juli 1656 werd in de synagoge aan de Houtgracht een banvloek tegen Baruch Espinoza
uitgesproken waarmee hij uit de Sefardische gemeenschap werd verstoten. De Portugese tekst, die
bewaard is gebleven in het register van besluiten en reglementen van de joodse gemeente, bestond
uit drie delen: Na de aanklacht waarin Spinoza werd beschuldigd van verderfelijke ideeën en
handelingen, volgde zijn verstoting en vervloeking met teksten uit de Thora.
Tot slot kregen de leden van de gemeenschap de waarschuwing dat ze bij Spinoza uit de buurt
moesten blijven en geen zaken met hem mochten doen. Ook zijn familieleden mochten geen contact
meer met hem hebben of hem op wat voor manier dan ook ondersteunen. Overigens werd de
verstoting niet uitgesproken door de rabbijnen maar door de wereldlijke leiders, de parnassim, zoals
in de Amsterdamse gemeenschap gebruikelijk was. Het is niet met zekerheid bekend wat precies de
reden voor Spinoza's verstoting was. Mogelijk was het zijn beroep gedaan op een Hollandse wet,
die bedoeld was om minderjarigen te beschermen, om van de schulden af te komen die hij van zijn
vader had geërfd en zo de beschikking te krijgen over het geld dat zijn moeder hem had nagelaten.
Omdat Spinoza nog net geen 23 jaar was, kon hij zich tot wees laten verklaren en hoefde hij de
erfenis van zijn vader niet te accepteren. Volgens het joodse recht was hij al vanaf zijn dertiende
levensjaar volwassen. Sommige historici denken dat dit de belangrijkste of zelfs enige reden voor
zijn verstoting was, anderen zijn van mening dat de "gruwelijke ketterijen" wel degelijk slaan op
zijn denkbeelden, die in deze tijd begonnen te rijpen en die hij in de jaren erna verder zou
uitwerken. Deze ideeën, die hij kennelijk ook in het openbaar uitsprak, kwamen erop neer dat hij de
Thora zag als mensenwerk, dat de ziel niet onsterfelijk was en dat het Joodse volk niet een unieke,
door God uitverkoren volk was. In 1659 deed een lid van de Spaanse Inquisitie verslag van
een gesprek dat hij eind 1658 met Spinoza en de arts Juan de Prado in Amsterdam had gehad en dat
deze lezing lijkt te bevestigen. Ze zouden hem verteld hebben dat ze vanwege hun ideeën over God,
de ziel en de wet uit de Joodse gemeenschap waren verstoten omdat ze "het punt van atheïsme
hadden bereikt”. Waarschijnlijk was de ‘cherem’ ook bedoeld om een voorbeeld te stellen en de
eenheid van een gemeenschap die volgens Joodse tradities leefde, te bewaren. Dit was precies het
beeld dat ze wilden uitstralen aan hun protestantse gastheer, de stad Amsterdam. Ze beseften dat
hun vrijheid en veiligheid alleen gegarandeerd waren als ze geen aanstoot gaven of onrust
veroorzaakten met onderlinge conflicten. Ze gaven met de ‘cherem' tegen Spinoza het signaal af dat
ze een stabiele gemeenschap vormden die onruststokers onder de duim hield, zeker iemand als
Spinoza, die ook door de christenen als een ketter zou worden gezien.
Franciscus van den Enden
Spinoza ging studeren bij de Latijnse school in Amsterdam van de voormalige jezuïet Franciscus
van den Enden, die door zijn eerste biografen als Spinoza's filosofische en politieke leermeester
wordt genoemd. Door de leerlingen van de school werden klassieke toneelstukken opgevoerd,
waarin Spinoza volgens sommige historici mogelijk heeft meegespeeld. Die mening baseren zij op
passages uit de Eunuchus van Terentius die door Spinoza bijzonder vaak worden aangehaald in
zijn Ethica. Nadat hij door iemand met een dolk was aangevallen, leek het hem volgens zijn
biograaf Johann Köhler (gelatiniseerd: Colerus) raadzaam om Amsterdam te verlaten. Hij vond
onderdak op de weg naar Ouderkerk aan de Amstel.

Met het slijpen van lenzen voor microscopen, vergrootglazen, verrekijkers en telescopen voorzag
Spinoza in zijn onderhoud. Het is niet bekend wanneer hij zich het ambacht meester maakte.
Met Johannes Hudde correspondeerde Spinoza over de brandpuntsafstand. De wis-, natuur- en
sterrenkundige Christiaan Huygens, de anatoom en alchemist Theodor Kerckring en Leibniz
roemden de kwaliteit van Spinoza's lenzen. Het is niet precies bekend wanneer Spinoza Amsterdam
verliet, maar uit zijn correspondentie met Henry Oldenburg blijkt dat hij in augustus 1661
in Rijnsburg woonde en dat Oldenburg hem daar toen ook al had bezocht. Spinoza woonde in bij
de chirurgijn Herman Homan in het huis dat later het Spinozahuisje werd genoemd. Hij sleep hier
niet alleen lenzen, maar maakte ook telescopen en microscopen.
Vrijzinnige collegianten Rijnsburg
Rijnsburg was in die jaren een plek waar de vrijzinnige collegianten veel samenkwamen en hij werd
opgenomen in hun midden. De vriendenkring rondom Spinoza was klein, maar trouw. In besloten
gezelschap werden zijn teksten becommentarieerd. De kring bestond uit de koopman/filosoof Pieter
Balling, die werk van Spinoza vertaalde naar het Nederlands; Jarig Jelles, een koopman op
de Herengracht, die hij al sinds 1654 kende; Adriaen Koerbagh; Johannes Koerbagh; Jan
Rieuwertsz, de uitgever van Spinoza's werken, die in zijn winkel in de Dirk van Hasseltsteeg
onderdak bood aan vrijdenkers; de koopman Simon Joosten de Vries, die hem toegenegen was en
een jaargeld verstrekte; de arts en latinist Johannes Bouwmeester; de arts en schrijver Lodewijk
Meyer; de hoogleraar Burchard de Volder en de diplomaat Coenraad van Beuningen.
De jaren in Rijnsburg behoorden tot zijn meest vruchtbare. In 1663 kwam het eerste deel van
de Ethica als manuscript in de handen van zijn Amsterdamse vrienden. Datzelfde jaar verhuisde
hij naar Voorburg, waar hij introk bij de schilder Daniël Tydeman aan de Kerkstraat. Daar werkte hij
verder aan zijn Ethica. Spinoza bestreed ondertussen de opvatting dat hij een atheïst zou zijn, maar
slaagde daar niet goed in. De in Londen wonende Henry Oldenburg, met wie Spinoza
correspondeerde over Robert Boyle en Pierre Gassendi, werd in 1667 twee maanden opgesloten
in de Tower of London. Verondersteld wordt dat de opsluiting te maken had met zijn contact met
Spinoza. Adriaen Koerbagh bracht in 1669 het boek "Een Ligt schijnende in duystere Plaatsen"
uit, dat de geest ademt van Spinoza's filosofie. Koerbagh werd voor godslastering veroordeeld tot
tien jaar rasphuis en stierf enkele maanden later. Spinoza deed een poging om kennis te maken
met Cosimo III de' Medici, die in 1667 op rondreis was in de Republiek. De behoudende prins
weigerde echter hem te ontmoeten tijdens zijn bezoek in Den Haag bij prins Willem III.
Den Haag
Eind 1669 of begin 1670 verhuisde Spinoza naar Den Haag. Hij kreeg kost en inwoning bij een
weduwe op de Stille Veerkade, maar toen dit te duur voor hem werd, verhuisde hij begin mei
1671 naar de Paviljoensgracht. Hier huurde hij een kamer bij de lutherse schilder Hendrik van der
Spyck. Hij zou in dit 'Spinozahuis', dat voorheen eigendom was van Jan van Goyen, tot aan zijn
dood blijven wonen. Spinoza had ondertussen het Godgeleerd-staatkundig Vertoog, ofwel
de Tractatus theologico-politicus geschreven, dat in 1670 anoniem werd gepubliceerd. Spinoza pleit
hierin onder andere voor vrijheid van meningsuiting en voor een onafhankelijke rechterlijke macht,
bijna een eeuw eerder dan de Franse filosoof Charles Montesquieu dit deed. In het rampjaar 1672
greep de moord op de gebroeders De Witt hem zeer aan. Spinoza was dermate geschokt dat hij 's
nachts een pamflet schreef met de titel Ultimi Barbarorum (jullie zijn de ergste barbaren) met de
bedoeling het bij de Gevangenpoort op te hangen. Zijn huisbaas, Hendrik van der Spyck, wist hem
tegen te houden door de voordeur op slot te draaien. Deze anekdote is bekend dankzij Leibniz die
schreef dat hij Spinoza in 1676 had bezocht en dat ze na de maaltijd de gebeurtenissen uitgebreid
hadden besproken.

In het voorjaar van 1673 werd Spinoza een professoraat wijsbegeerte aangeboden aan
de Universiteit van Heidelberg, waar zijn medestander Samuel von Pufendorf had gedoceerd.
Specifiek werd hem gevraagd zich bij de aanstelling te onthouden van het uiten van vooroordelen
tegen religies. Spinoza bedankte voor de eer en schreef: "... aangezien ik nooit lust heb gevoeld
in het openbaar te doceren, kan ik er niet toe komen deze prachtige gelegenheid aan te grijpen,
hoewel ik de zaak lange tijd bij mijzelf overwogen heb.” In datzelfde jaar werd hij volgens zijn
biograaf Colerus (1647-1707) door de inwoners van Den Haag verdacht van spionage. Reden was
dat hij op uitnodiging van de predikant en luitenant-kolonel Stoupa naar de stad Utrecht was
gereisd, die door de invallende Fransen al een jaar bezet werd. Bij zijn terugkeer vreesde zijn
huisbaas dat de bevolking bij Spinoza verhaal wilde komen halen.
Spinoza’s Theologisch-Politiek Traktaat
Het Tractatus theologico-politicus verscheen anoniem tijdens Spinoza's leven in 1670. Hij gaf hierin
een van de eerste logische analyses van de Bijbel. Dit werk heeft grote invloed gehad op
de politieke filosofie en het denken over de tolerantie. In het traktaat pleitte Spinoza voor
volledige vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid, dit in tegenstelling tot veel van zijn
tijdgenoten. Spinoza verdedigde, tezamen met John Locke, op principiële gronden de tolerantie. Hij
schreef het tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672) toen de druk van
de orangisten op de staatsen toenam. In dat licht spreekt hij zich uit tegen het recht van opstand en
voor behoud van de status quo. Spinoza sloot dit boek af met een prijzende beschouwing over de
vrijheid die Amsterdam zijn burgers biedt.In 1674 werd de Tractatus theologico-politicus in de
Republiek verboden, op last van stadhouder Willem III.
Spinoza begon een correspondentie met de Duitse natuurkundige en wiskundige Ehrenfried W. von
Tschirnhaus, die voorheen in Leiden studeerde. De discussies tussen beiden over de vrije wil, de
motivatie van de mens, Descartes' wetten van de beweging en andere vraagstukken duidelijk de
meest stimulerende waren in de laatste fase van Spinoza's leven. (dixit Jonathan Israel) . Albert
Burgh (1650-1708) schreef als franciscaan in Rome op 11 september 1675 Spinoza een brief om
hem op zijn rationalistische dwalingen en ongeloof in Christus te wijzen. Spinoza's antwoord is
beroemd. Onder meer wees hij erop, dat het belachelijk is, dat volgens het rooms-katholieke
geloof de mensen die door de duivel misleid worden, tot in de eeuwigheid verdoemd zouden zijn,
terwijl de duivel ongestraft blijft. In 1676 kwam Leibniz op bezoek. De twee filosofen voerden
lange gesprekken, onder andere over het begrip zielsverhuizingbij Pythagoras. Spinoza bewaarde de
binnengekomen correspondentie en de kladversies van zijn verstuurde brieven. Zeker achtentachtig
brieven zijn bewaard gebleven. In een aankondiging van het project Spinozas Web werd
bekendgemaakt dat er nog zeker 36 brieven van Spinoza zijn gevonden.
Ethica
Spinoza’s levenswerk is de 'Ethica ordine geometrie demonstrata'. Het werd na zijn dood
uitgegeven in zijn sterfjaar 1677. Hoewel ethiek het hoofdonderwerp is, begint het werk met een
uitgebreide uiteenzetting van Spinoza's metafysica. In navolging van Descartes ging Spinoza uit van
het idee dat de wiskunde een voorbeeld voor de filosofie is. Maar anders dan Descartes deed, volgt
Spinoza in het gehele werk de 'meetkundige' methode, in navolging van Euclides. De Ethica bestaat
uit vijf delen: 1. God 2. Over aard en oorsprong van de geest 3. Over oorsprong en aard der
aandoeningen 4. Over de menselijke knechtschap of de macht der aandoeningen 5. Over de macht
van het verstand of de menselijke vrijheid.

Spinoza ging ervan uit dat er slechts één substantie (oerbeginsel) bestaat, door hem begrepen als
datgene wat op zichzelf bestaat en uit zichzelf moet worden begrepen. Het is zijn eigen oorzaak en
wordt gelijkgesteld aan de hele natuur dus dode en levende natuur samen, ofwel God. De attributen
(kenmerken) van deze substantie zijn oneindig in aantal en vormen elk een uitdrukking van haar
wezen; de mens echter kent er slechts twee, namelijk denken en uitgebreidheid (materie van het
lichaam). De afzonderlijke dingen zijn modi (uitdrukkingsvormen) van deze substantie. Om de
verschillende rollen van 'natuur' te verduidelijken, onderscheidde Spinoza natura naturans - de
scheppende natuur - en natura naturata - de geschapen, ontstane natuur. Spinoza duidelijk stelt in de
voorwoord van het derde deel van de Ethica: ‘Er gebeurt niets in de natuur dat aan een gebrek van
de natuur kan worden toegeschreven. De wetten en de regels van de natuur waardoor alles gebeurt
en alles van de ene vorm in de andere overgaat, zijn altijd en overal dezelfde. Daarom moet ook de
aard van alle dingen, van welke dan ook, uit één en hetzelfde beginsel worden verklaard, dat is uit
de universeel geldige wetten en regels van de natuur. Aandoeningen als haat, woede, afgunst
enzovoort moeten, dus op zichzelf bekeken, even noodzakelijk uit dezelfde macht van de natuur
voortvloeien als andere specifieke dingen; zij moeten dus bepaalde oorzaken hebben waaruit zij
verklaard kunnen worden en bepaalde eigenschappen die net zo goed de moeite waard zijn om te
onderzoeken als de eigenschappen van welk ander ding dan ook waarvan het bestuderen zelf
al vreugde geeft. Ik ga dus over de aard en het funcioneren van de aandoeningen en de macht van de
geest over die affecten op dezelfde manier schrijven als ik dit in de vorige delen al heb gedaan over
god en de geest.’
Lichaam en geest zijn geen gescheiden zaken
Voor Spinoza zijn de verschillende begrippen drang, begeerte en wil dan ook drie namen
voor hetzelfde streven. Als men het woord conatus (wil) gebruikt lijkt dat te duiden op
een intentioneel, doelgericht zijn. Dat is weliswaar de ervaring, maar dat neemt niet weg dat
het altijd in feite het pogen is zich door te zetten dat in het lichaamgeest-geheel werkzaam is.
Ook bij ‘willen’ is er altijd sprake van een getrokken worden of aangestuurd worden door een
voorafgaand iets. Spinoza’s filosofie is geen scheidiong tussen lichaam en geest. Spinoza
zegt herhaaldelijk expliciet dat er maar één toestand is die zowel in natuurwetenschappelijke termen
als in psychische of belevingstermen te beschrijven is. Concreet betekent het pogen te volharden in
zijn bestaan dat het wezen van elke individuele mens uitmaakt, dat elke individuele mens op een
bepaalde manier bestaat, precies zoals hij daar op dat moment vanuit zichzelf toe in staat is, en tot
niets anders en niets meer. Nog concreter betekent dit, dat alles wat iemand op een bepaald moment
doet, precies is wat hij op dat bepaalde moment kon doen, en alles wat hij niet doen kon, doet hij
dus ook niet. Alles wat iemand doet of laat komt precies overeen met diens feitelijke, concrete,
manier van volharden in het bestaan op dat moment, in die bepaalde situatie in de omgeving.
Spinoza stelt dat de illusie van de vrije wil tot meer haat tegenover mensen leidt dan tegenover de
ons omringende natuur. Het zien van mensen als natuurverschijnsel, hoe vreemd dat menigeen in de
oren mag klinken, voorkomt dit. Een ander positief gevolg is dat de aanname van een vrije wil
niet zondermeer prettig is. Er is volgens Spinoza een directe link van het geloof in de vrije wil,
zowel bij zichzelf als bij andere mensen, naar de passies. Mensen kennen wel hun gedrag en hun
gevoel, maar meestal niet de oorzaak ervan. Zij schrijven dat gedrag, bij gebrek aan kennis van de
oorzaak, aan hun eigen vrije wil toe, en het gedrag van een ander aan diens vrije wil. Bij zaken
die zij als goed beschouwen, levert dat een trots gevoel op. Maar bij zaken die zij als slecht
beschouwen, zullen zij zich verbeelden dat ze iets anders hadden kunnen en moeten doen. En dan is
het gevolg schuldgevoel over zichzelf en irritatie tot en met hevige woede en jaloezie naar anderen.

De geest is gewillig, maar het vlees is sterk’
Spinoza schrijft dat de oorzaak van de aanname van een eigen vrije wil vooral komt
vanwege onwetendheid van de concrete oorzaken die het handelen, streven en denken bepalen. Hij
laat aan de hand van concrete voorbeelden zien dat de idee van een vrije wil geen stand houdt als
men kijkt naar de alledaagse praktijk, naar de mens zoals hij concreet is. Hij verklaart met nog
steeds en ook op dit alledaagse niveau het principe van voldoende reden, verschijnselen als
dubbele moraal, het verbreken van beloftes en zich niet aan afspraken houden, niet doen waarvan
men weet dat het goed is, de zogenaamde ‘zwakke wil’ die in feite sterker is, schijnbare
inconsequenties en wat men ‘falen’ noemt. Dit alles kan Spinoza verklaren als een manifestatie van
het ontbreken van een vrije wil, ofwel ‘de geest is gewillig, maar het vlees is sterk’ Hij kijkt naar
hoe de mens is en niet naar hoe hij zou moeten zijn of hoe we zouden willen dat hij was. Hij wil de
mens begrijpen en zijn gedrag wil verklaren, en niet veroordelen of bespotten.
Spinozisme versus atheïsme en theïsme
Er bestaan meerdere interpretaties over de religieuze opvattingen van Spinoza. Voor sommigen is
Spinoza een boegbeeld van het atheïsme, volgens anderen eerder van het pantheïsme. De basis van
zijn stelsel is zijn neutraal monistische godsopvatting. Spinoza had een heel ander godsbegrip dan
de drie monotheïstische religies. Volgens Spinoza was God niet de schepper van de wereld, maar de
wereld een onderdeel van het goddelijke. Wonderen zijn volgens Spinoza niet het bewijs van
goddelijke macht, maar van menselijke onwetendheid. Spinoza vond dat de aanwezigheid van God
niet bewezen wordt door wonderen, maar door de orde in de natuur. Als we de oorzaken van ons
handelen niet kennen, spreken we over de vrije wil, maar voor Spinoza was dit een gevolg van
onwetendheid. Volgens Spinoza is onwetendheid het voornaamste obstakel bij het nastreven van een
deugdzaam leven, niet egoïsme.Goed en kwaad moeten volgens hem beschouwd worden als
gelijkwaardig aan gezond en ongezond. Overgaan van passiviteit naar activiteit is volgens Spinoza
altijd overweldigend, bevrijdend en vreugdevol.
De Utrechtse arts Lambert van Velthuysen beschuldigde Spinoza van blinde overgave aan
het noodlot. De God die Spinoza schetste, had geen goddelijke wil. Daardoor was volgens Van
Velthuysen niet langer aan God af te meten wat 'goed' en 'kwaad' was. Moraal en deugdzaamheid
werden zo in de waagschaal gesteld en dat had onzekerheden tot gevolg. Ook werd zo volgens Van
Velthuysen de waarde van de Bijbel aangetast. Want als God geen moreel oordeel gaf, dan was de
Bijbel weinig meer dan retoriek. Spinoza was niet onder de indruk en stuurde Van Velthuysen een
gepeperde brief. Desondanks hielden Spinoza en Van Velthuysen contact. Vanaf 1673 bezochten ze
elkaar regelmatig en hielpen elkaar bij het uitbrengen van teksten. Beiden kozen dezelfde kant in
het conflict tussen Descartes en de Utrechtse theoloog Voetius.
Invloed van het spinozisme
Het genootschap Nil Volentibus Arduum (Latijn voor 'niets is moeilijk voor hen die willen') was een
roemrucht gezelschap van intellectuelen, opgericht in Amsterdam in 1669, naar het voorbeeld van
de Académie Française. Het was mede opgericht om onder de dekmantel van een cultureel
gezelschap vrijelijk te kunnen discussiëren over de spinozistische filosofie, die zij wilde
verspreiden. In de tweede druk van Bayles Encyclopedie, 1702, Rotterdam wordt al opvallend veel
aandacht besteed aan Spinoza. Door wat bekend is geworden als de pantheïsmestrijd, kwam
Spinoza's filosofie eind 18e eeuw binnen Europa opnieuw in de belangstelling. De Duitse
filosoof Jacobi schreef in 1785 dat bij leven de in Duitsland zeer bekende schrijver en
dichter Lessing tegenover hem bekend had dat hij een volgeling was van Spinoza's gedachtegoed.

Het riep heftige discussies op, met als gevolg dat Spinoza's geschriften invloed hadden op het Duits
idealisme en de Duitse romantiek. Rond 1800 was de belangstelling voor Spinoza's werk dusdanig
groot dat er in 1802 voor het eerst een uitgave van zijn verzameld werk gepubliceerd werd. Veel
grote filosofen na Spinoza, zoals Hegel, Nietzsche en Goethe, hebben hem op een voetstuk
geplaatst. De Nederlandse schrijver Multatuli uitte zijn waardering in de volgende dichtregels
" Zeker ben ik van Spinoza's familie… en heb ik vaders neus niet regt, 'k heb toch een hart als hy."
Albert Einstein bewonderde hem en vond aansluiting bij zijn abstracte godsbeeld: "Ik geloof in de
God van Spinoza, die zichzelf openbaart in de wetmatige harmonie van het heelal, en niet in een
God die zich bemoeit met het lot en de handelingen van mensen.” Dat liet Einstein weten, nadat hij
in Rijnsburg het Spinozahuis had bezocht. In 1920 schreef hij een gedicht getiteld "Zu Spinozas
Ethik”. In de 20e eeuw zijn er twee bloeiperioden van het spinozisme aan te wijzen. De eerste was
een Spinozacultus in de Weimarrepubliek, in de jaren 20. Deze dient gezien te worden in de
context van het toenemende antisemitisme. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het
eerste bloeimoment de kop ingedrukt. In Frankrijk was het werk van Spinoza ook invloedrijk onder
een reeks Franse filosofen zoals Léon Brunschvicg en Jean Canaillès. De tweede periode trad op na
die oorlog, toen Spinoza een populair studieobject werd voor de Franse marxisten, onder wie Louis
Althusser, Étienne Balibar, Pierre Macherey en de Italiaan Antonio Negri. Ook in het denken
van Gilles Deleuze en Alain Badiou is de invloed van Spinoza voelbaar.
Canon van Nederland
Spinoza is in 2007 opgenomen in de Canon van Nederland. Het is een van de vijftig thema's die niet
mogen ontbreken in de geschiedenisles op een Nederlandse school. Sommige christelijke scholen
wilden Spinoza vervangen door een christelijk denker.

