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Een jaar geleden verscheen in een schitterende uitgave de Nederlandse vertaling van het reeds in 2001 

verschenen boek van Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment: Philosophy and the making of modernity. Dit 

omvangrijke boek (de Nederlandse vertaling omvat 944 pagina’s) heeft als centrale stelling dat Nederlandse 

denkers en met name de vanuit Amsterdam opererende Benedictus de Spinoza (1632-1677) een essentiële, zo 

niet beslissende rol speelden in de Verlichting als Europees cultureel verschijnsel. Hoewel later meer gematigde 

Verlichtingsdenkers van Britse, Franse en Duitse origine de leiding van de beweging zouden overnemen, liggen 

de radicale wortels van de Verlichting toch vooral in Nederland. En daarbij is het belangrijkste verschil tussen de 

radicale en de gematigde Verlichting vooral gelegen in het atheïstische karakter van de eerste. Weliswaar is God 

een belangrijke figuur in de filosofie van Spinoza, maar niet in de zin van de geopenbaarde God van het 

christelijke geloof. Bij Spinoza is nog slechts sprake van een God van de filosoof. Voor hem is God het inbegrip 

van alles wat is en dat zijns inziens noodzakelijk bestaat. Feitelijk is Spinoza daarmee een van de eerste 

atheïsten in de westerse filosofie. 

De centrale these van Israel is niet onomstreden. Is het denken van de Nederlandse kring rond Spinoza werkelijk 

zo radicaal als hij het voorstelt? En is de rol van de uit Nederland afkomstige spinozistische variant van de 

Verlichting werkelijk zo groot als hij beweert? Er zijn tal van historische argumenten te vinden om deze claims van 

de auteur ten minste te relativeren of ter discussie te stellen. Toch verliest het boek van Israel niets aan waarde 

wanneer al deze claims op onderdelen weerlegbaar zouden blijken te zijn. Want zijn boek blijft een prachtig 

verslag van de opkomst van een controverse die mensen uit de gereformeerde traditie al lange tijd sterk 

bezighoudt: de verhouding tussen geloof en belijdenis enerzijds en wetenschap, filosofie en de menselijke rede 

anderzijds. Israels boek leest namelijk als een spannende thriller als je je betrokken voelt bij die controverse. 

Spinoza werd tot op heden eigenlijk door slechts weinigen beschouwd als een van de centrale figuren uit de 

Europese Verlichting. Zijn denken is redelijk invloedrijk, maar wordt toch in het algemeen niet als de 

hoofdstroming van de Verlichting beschouwd. Vanuit de gereformeerde traditie is vooral het pantheïsme van 

Spinoza bekritiseerd: volgens Spinoza is God niet transcendent aan de schepping, maar daaraan veeleer 

immanent. God is de werkelijkheid in haar totaliteit. Gezien de naturalistische interpretatie die Spinoza vervolgens 

van deze werkelijkheid geeft, komt dit feitelijk bijna neer op een vorm van atheïsme. 

Ook ik zag Spinoza tot op heden hoogstens als een belangrijke outsider en zeker niet als een representant van 

de hoofdstroom van de Verlichting. Dat waren voor mij veeleer de aanhangers van wat Israel steeds de 

gematigde Verlichting noemt: Voltaire, Rousseau, Locke, Newton, Kant, Hegel. Vanuit Israels perspectief bezien 

zijn deze Verlichtingsfilosofen echter veeleer een soort van synthesedenkers. Ik gebruik hier bewust een term uit 

de traditie van de reformatorische wijsbegeerte. Daarin worden met deze term die denkers aangeduid die 

geprobeerd hebben een synthese (samensmelting) tot stand te brengen tussen christelijke en antichristelijke 

denkmotieven. Israel ziet de aanhangers van de gematigde Verlichting ongeveer net zo, maar dan juist vanuit het 

perspectief van de radicale Verlichting en niet vanuit het perspectief van het christelijke geloof. De representanten 

van de latere hoofdstroom van de Verlichting waren eigenlijk halfslachtig door de uitgangspunten van de radicale 

Verlichting acceptabel te maken voor de gevestigde machten, waaronder de kerk. Zij leverden als het ware in op 

de antireligieuze uitgangspunten van de Verlichting om haar zo meer salonfähig te maken. Gesteld dat dit zo is 



en Spinoza en zijn volgelingen dus eigenlijk de harde kern van de Verlichting uitmaakten, krijgt de kritiek van de 

reformatorische wijsbegeerte op het synthesedenken nieuwe actualiteit. Immers, zij lijkt bijval te krijgen van de 

meest radicale tegenstanders van christelijk, of meer in het algemeen: religieus geïnspireerde denkers. Vanuit dit 

perspectief bezien is de latere Verlichting als Europees cultuurverschijnsel inderdaad een smeltkroes geweest 

van zowel antichristelijke, humanistische motieven enerzijds, als van christelijke motieven anderzijds. Ik denk 

hierbij aan de claim van Ad Verbrugge, die meent dat de Verlichting in hoge mate christelijke wortels heeft (Tijd 

van onbehagen – Filosofische essays over een cultuur op drift, Amsterdam: SUN 2004, 194vv.). Israel zal dat 

ontkennen en zeggen dat het hier hoogstens om een synthese van principieel onverenigbare elementen gaat. De 

gematigde Verlichting ziet hij feitelijk als een betrekkelijk conservatieve bijsturing van de oorspronkelijke radicale 

Verlichting. 

Afgezien van het feit dat Israel een gedetailleerde geschiedschrijving biedt van de grote Europese invloed van 

Spinoza en een aantal andere radicale denkers uit Nederland, is zijn boek ook interessant omdat het een beeld 

geeft van de omstandigheden waarin het radicale denken zich bevond binnen een nog overwegend kerkelijk 

Europa. Want het boek van Israel dwingt je als ‘stoere calvinist’ toch wel in de spiegel te kijken van het eigen, 

calvinistische verleden. In de huidige Nederlandse situatie behoren orthodox-gereformeerde en ‘bijbelgetrouwe’ 

christenen in het algemeen tot een minderheid. Van openlijke verdrukking of discriminatie van die minderheid is 

niet echt sprake. Wel voel ik mij met mijn christelijke geloofsovertuiging dikwijls een vreemdeling in Athene, niet 

altijd serieus genomen en vaak onbegrepen. In bepaalde opzichten moet de situatie van Spinoza in de 

zeventiende eeuw vergelijkbaar geweest zijn: ook hij was een vreemdeling in een toen nog vooral christelijke 

omgeving, het negatief van de huidige situatie. Het eerste wat in die situatie opvalt, is dat de gereformeerde 

kerkenraden en gemeentebesturen nog niet veel kaas gegeten hadden van het beginsel van gewetensvrijheid. 

Want hoewel Nederland een relatief vrij land was – hetgeen onder andere blijkt uit het feit dat in Nederland de 

radicale denkbeelden van Spinoza en de zijnen kon den ontstaan – toch werd het de radicale denkers uiterst 

moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt om hun denkbeelden te publiceren. Inbeslagname van drukwerken, maar 

ook opsluiting en gevangenschap waren meer dan eens hun deel. Een groot filosoof als Spinoza heeft gedurende 

zijn denkzame leven nauwelijks één van zijn geschriften kunnen publiceren. Wie ziet waarover de toenmalige 

controverses gingen, kan zich dit vanuit de huidige werkelijkheid nauwelijks meer voorstellen. 

Waren die controverses dan betekenisloos en gingen zij nergens over? Integendeel: in veel opzichten is er 

sprake van een wezenlijk verschil tussen de denkbeelden van de radicale Verlichting en het reformatorische 

denken. Verschillen die een stevige discussie meer dan waard zijn en waarover maar moeilijk compromissen te 

sluiten zijn. In die zin is het te begrijpen dat Spinoza meteen al zoveel tegenspraak opriep. Want ook al lijkt 

Spinoza door zijn filosofische uitspraken over God nog steeds een theïst, wat hij inhoudelijk over God zegt staat 

haaks op wat gereformeerde christenen omtrent Hem belijden. 

Opmerkelijk is de controverse rond het geloof in wonderen. Volgens Spinoza zijn bovennatuurlijke wonderen 

onbestaanbaar, omdat God niet in strijd met zijn eigen wil kan handelen. Aangezien de universele wetten van de 

natuur Gods besluiten zijn, volgt uit de noodzakelijkheid en de volmaaktheid van de goddelijke Natuur dat “als iets 

in de natuur zou gebeuren dat in strijd is met de universele wetten van de natuur, dat noodzakelijkerwijs ook 

strijdig zou zijn met het besluit, het intellect en de natuur van God of, als iemand zou beweren dat God een 

handeling zou verrichten die in strijd is met de wetten van de natuur, hij tegelijkertijd moet volhouden dat God 

handelt in strijd met zijn eigen natuur” (242v). Dat laatste is natuurlijk ongerijmd. Daarom houdt Spinoza 

wonderen voor mentale constructies in de geest van de mens, die objectief gezien geen werkelijkheid kunnen 

zijn. 

Anders dan nu golden wonderen in die tijd als de ‘eerste steunpilaren’ van geloof, gezag en traditie. Ook nu wordt 

het geloof dat de wonderen waarvan de bijbel verhaalt waar gebeurd zijn, als een pijler van de orthodoxie 

beschouwd. Maar anders dan toen is de vraag of er ook thans nog wonderen plaatsvinden veeleer een debat 

geworden tussen orthodoxe gelovigen onderling en wordt de publieke opinie gedomineerd door de opvatting dat 



het absurd is in wonderen te geloven. Voor de gelovige in de zeventiende eeuw was het wonder veel 

vanzelfsprekender dan tegenwoordig en riep de ontkenning van wonderen dus ook veel meer verontwaardiging 

op. Voor Spinoza is het wantrouwen van het geloof in wonderen een kwestie van waarheidsliefde. Als er ergens 

mee wordt gemarchandeerd, dan is het met de goed- en bijgelovigheid van mensen, waarlijk een 

machtsinstrument van de kerken in de ogen van Spinoza. 

Het prachtige boek van Jonathan I. Israel kan ik van harte aanbevelen. Maar hoed u: al lezend ontmoet u wel een 

groot pleitbezorger van de radicale Verlichting, een man die in verschillende interviews al heeft laten blijken in 

Ayaan Hirsi Ali een eigentijdse bondgenoot te zien. Voor mensen uit de gereformeerde traditie maakt het boek 

duidelijk dat de controverse tussen geloof en Verlichting wel degelijk iets om het lijf heeft en dat beide niet 

samengaan, ook al hebben veel vooraanstaande Verlichtingsdenkers de wolf wel in schaapskleren verpakt. Maar 

bovenal maakt het boek duidelijk hoezeer de betrokkenheid van de deelnemers in de hitte van het intellectuele 

debat het zicht kan ontnemen op datgene wat op lange termijn in het debat relevant is en blijft. Want dikwijls zal 

men al lezende toch de duidelijke behoefte voelen zich te distantiëren van de eigen calvinistische voorouders, al 

was het alleen maar vanwege de wijze waarop men de eigen ideeën bij de ander ingang wilde doen vinden. De 

bejegening van Spinoza en de zijnen door onze kerkelijke voorouders maakt zichtbaar dat ook gereformeerden in 

de loop van de tijd veel van de Verlichting en de door haar gepredikte tolerantie hebben geleerd. 
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