Zondag 31 maart om 14.00 u staat tijdens het Filosofiecafé van Boekhandel Van Piere
Spinoza centraal. Maarten van Buuren geeft een lezing over zijn boek Spinoza, zijn filosofie in
50 sleutelwoorden. Gratis aanmelden kan via info@vanpiere.nl. Voor deze lezing zijn een
beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar.
Spinoza. Zijn filosofie in vijftig sleutelwoorden van Maarten
van Buuren is de opvolger van Spinoza. Vijf wegen naar de
vrijheid en Maarten van Buurens lovend ontvangen vertaling
van Spinoza’s Ethica. Van Buuren heeft de betekenis van
vijftig sleutelwoorden in Spinoza’s werk vastgesteld aan de
hand van een inventaris van alle passages waarin deze
sleutelwoorden voorkomen. In vijftig overzichtelijke, heldere
en baanbrekende lemma’s worden deze sleutelwoorden
besproken en samengevat. Het resultaat is een
verhelderende handleiding voor de grondbegrippen uit het
werk van Nederlands beroemdste filosoof, wiens filosofie
sinds de Verlichting niets aan actualiteit heeft ingeboet. Met
een voorwoord van Steven Nadler, beroemd biograaf van
Spinoza. Maarten van Buuren is emeritus hoogleraar Franse
literatuur aan de Universiteit Utrecht. Eerder publiceerde hij
onder meer Spinoza. Vijf wegen naar vrijheid en een nieuwe
vertaling van de Ethica, Spinoza’s meesterwerk.
Maarten van Buuren is hoogleraar Franse literatuur aan de Universiteit Utrecht en
vertaler. In 2008 verscheen zijn bestseller Kikker gaat fietsen!, een verslag van zijn
worsteling met depressies. Daarna schreef hij in 2012 De afrekening, een kritische
beschouwing over het gewapend verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.Samen met Joep
Dohmen publiceerde hij twee boeken, De prijs van de vrijheid (2011) en Van oude en nieuwe
deugden (2013).In Spinoza - vijf wegen naar de vrijheid (2016) werpt van Buuren een
verhelderend licht op Spinoza's moeilijk doordringbare filosofie, en met Spinoza Ethica (2017) maakt hij een vertaling die het Latijnse origineel dichter dan ooit benaderd en
tevens een nieuw en verhelderend licht werpt op de sleutelbegrippen van Spinoza's denken.
Met vriendelijke groet,
Boekhandel Van Piere
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