THEMA 07 DE ACTUALITEIT VAN SPINOZA’S DENKEN.
Spreker: Dr. Tinneke Beeckman (Antwerpen)
Benedictus Spinoza (1632-1677) blijft een relevante filosoof vandaag. In twee lezingen geef ik twee
invalshoeken. De eerste lezing begint met een algemeen overzicht, met enkele gegevens uit
Spinoza’s leven en enkele belangrijke ideeën die van Spinoza een radicale denker maken. Want
systematisch gooit Spinoza het denken van de joods-christelijke traditie omver. Niet omdat hij zozeer
een denker tégen een bestaand systeem is, maar hij heeft zijn eigen weg naar vrijheid en geluk. Dan
pas ik de actualiteit van Spinoza’s denken concreter toe. Ik herneem enkele concepten en leg uit hoe
Spinoza’s filosofie helpt als je de krant openslaat en een opiniestuk of een artikel leest.
Tijdens de tweede lezing ga ik dieper in op Spinoza’s politieke filosofie. Spinoza streeft naar
democratie, vrede, veiligheid, vrijheid en wat hij ‘vroomheid’ noemt: dat ieder handelt te goeder
trouw, anderen tot nut is, en zonder haat, geweld of bedrog leeft. Spinoza viseert in zijn geschriften
vaak de georganiseerde godsdienst, de fanatici, die hun geloof aan anderen willen opdringen. Zij
interpreteren de goddelijke boodschap als een strijdmiddel voor politieke macht. Wat betekent
democratie juist voor Spinoza? Hoe verhield hij zich tot enkele belangrijke politieke denkers van zijn
tijd, zoals Thomas Hobbes of Niccolo Machiavelli?
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