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     Miriam van Reijen, Spinoza in bedrijf. Van passie naar actie, Zoetmeer, Klement /  

     Pelckmans, 2013, 158 pp., € 16,95. 

Dit boek is geschreven vanuit het biografische basisgegeven dat Spinoza een 

koopmanszoon was en dat zijn filosofie in belangrijke mate op de praktijk gericht 

was. Niet voor niets draagt Spinoza’s hoofdwerk de titel Ethica: het begint in deel I 

met een metafysisch wereldbeeld, gaat via deel II over de werking van de menselijke 

geest naar de delen III-V met een levens(in)richting, dit alles in mathematische vorm. 

De auteur Miriam van Reijen is hoofddocent aan de Internationale School voor 

Wijsbegeerte te Leusden en – wat met dit boek meer relevant lijkt – zij was een van 

de docenten voor een collegereeks ‘Filosofie voor managers’ aan de Nyenrode 

Business Universiteit. Spinoza wordt in dit boek gepresenteerd niet zozeer vanuit een 

historisch of vanuit een alomvattend systematisch perspectief (al ontbreken beide 

niet), maar gericht op een zakelijke herkenbaarheid en toepasbaarheid voor managers. 

Spinoza wordt getekend als een nuchtere realist, wiens mensbeeld volstrekt herken-

baar is. Aldus worden er in het inleidende hoofdstuk paragrafen geboden onder titels 

als ‘Spinoza: een wijze koopman’ en ‘Een politieke economie van de passies’. Er is 

heel beperkt gebruik gemaakt van voetnoten. Na deze inleiding volgen vier hoofd-

stukken die zijn samengesteld uit citaten van Spinoza, in eigen vertaling. De citaten 

zijn gekozen uit alle geschriften van Spinoza, ook uit zijn brieven. Al deze vier hoofd-

stukken hebben een antropologisch thema, een beperking die ongetwijfeld ingegeven 

is met het oog op de doelgroep. Om dezelfde reden ontbreekt een bespreking van 

Spinoza’s opvattingen over God en de bijbel. De lijst van secundaire literatuur omvat 

vooral titels die het verband van Spinoza met de handelspraktijk leggen, met opmer-

kelijk veel Franstalige werken. Het boek is zeer leesbaar en waarschijnlijk goed bruik-

baar door het beoogde lezerspubliek. 

Jacob van Sluis, Berltsum 

 

 

     Palmyre Oomen (red.), Vrije wil – een hersenkronkel? Wetenschappers en  

     filosofen over een fascinerende vraag, Zoetermeer, Klement, 2013, 253 pp., €  

     24,50.   

In een tijd waarin Nederlandse publieke debatten over de vrije wil gedomineerd lijken 

te worden door neurowetenschappers als Swaab en Lamme, acht Oomen de inbreng 

van de filosofie gewenst als remedie tegen een vaak onkritisch en ongedifferentieerd 

spreken over ‘de vrije wil’ als een kenbare en eenduidige realiteit. In een compacte 

inleiding bespreekt zij de belangrijkste thema’s en denkers in klassieke en moderne 

debatten over de vrije wil, en geeft zij enige begripsverheldering die de relevantie van 

de filosofische inbreng direct laat zien. 

De eerste twee hoofdstukken (Leoné, Haselager) maken duidelijk dat de data van het 

bekende experiment van Libet (over intentioneel handelen) tamelijk eenduidig zijn 

maar de interpretatie ervan allerminst – en dat het zich daarmee minder leent voor 

allerlei bewijsvoeringen dan bepaalde neurowetenschappers beweren. Hierop volgen 

zes hoofdstukken over determinisme en het bestaan van alternatieve mogelijkheden. 

In de eerste drie staan enkele filosofen/theologen van vóór de opkomst van de 

neurowetenschappen (Spinoza) en de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende 

eeuw (Augustinus, Aquino, Luther en Erasmus) centraal. Terwijl Van Ruler laat zien 
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dat in Spinoza het verdwijnen van de vrije wil niet het failliet van de moraliteit 

impliceert maar juist positieve morele effecten met zich meebrengt (zelfinzicht, 

overgave, gelijkwaardigheid), maken Te Velde en Akerboom in hun bijdragen niet 

expliciet wat de waarde van de door hen besproken premoderne denkers is voor het 

hedendaagse debat. Die taak neemt Oomen impliciet op zich in een hoofdstuk over 

compatibilisme (het samengaan van determinisme en vrije wil), waarin zij de visies 

van deze filosofen relateert aan die van moderne denkers als Frankfurt en Wolf. 

Müller, Van Miltenburg en Evers laten zien dat wetenschappelijke experimenten op 

zichzelf per definitie vrijheid veronderstellen – en dat ze dus niet kunnen bewijzen dat 

er geen vrije wil bestaat. Dit deel sluit af met een bijdrage van Brugmans over de drie 

typen van vrijheid volgens Murdoch (keuze, gehoorzaamheid en verlossing). 

Vrijheid en moraliteit staan centraal in de bijdrage van Loose over Kants politieke 

visie op het menselijk bewustzijn van (theoretisch onkenbare) vrijheid en (theoretisch 

kenbaar) determinisme, en die van Buruma over het gebruik van neuro-

wetenschappelijke inzichten in de rechtspraak. De laatste twee bijdragen gaan over 

het zelf: Munnik laat zien wat de implicaties zijn van het besef dat ‘de vrije wil’ een 

geesteswetenschappelijke categorie is en Aydin behandelt de vraag wat nu eigenlijk 

het ‘zelf’ is waaraan vrijheid ontzegd of toegekend wordt. 

De belangrijkste kwesties worden in deze bundel door de aangewezen deskundige 

filosofen besproken. Het ontbreken van een begrippen- en personenindex en van een 

zichtbare hoofdstukclustering in de inhoudsopgave maakt Oomens inleiding nood-

zakelijk voor de ontsluiting van de inhoud van de bundel. 

Marco Derks, Utrecht 
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     Huub Lems, The Changing Landscape of Ecumenism. Reflections from Indonesia  

     and Europe, Wuppertal, Eukumindo, 2013, 181 blz., € 10.00. 

Eukumindo staat voor een samenwerkingsverband van protestante Kerken uit 

Indonesië en de vroegere zendingskerken en –organisaties uit West-Europese landen. 

Het is ontstaan in 1962 toen de financiële banden enerzijds werden verzwakt, omdat 

de kerken zelfstandig konden worden, terwijl er anderzijds juist meer geld kwam 

vanwege ontwikkelingsprojecten. In de laatste decennia zijn de financiële zaken op de 

achtergrond geraakt en gaan de jaarlijkse bijeenkomsten vaker over de inhoudelijke 

strategie en bekommernis van de kerken. Uit bijeenkomst van 2008 (Frankfurt), 2009 

(Doorn) en 2010 (Apeldoorn) heeft Huub Lems 16 bijdragen bijeengezet die een 

fundamentele discussie geven van de oecumenische problematiek in de twee regio’s. 

In Indonesië is het vooral de steeds grotere versplintering van het kerkelijk spectrum: 

naast een in 1950 door 29 protestante kerken opgerichte Raad van Kerken (nu 86 

lidkerken), zijn er drie verbanden van evangelische en pinksterkerken en dito 

organisaties die een lijst van 350 namen opleveren. Wat stelt bij deze groei aan 

diversiteit het oecumenische eenheidsideaal nog voor? Hoe moet dat in een land waar 

christenen een minderheid van nauwelijks 9% zijn een aannemelijk beeld geven van 

het christendom aan de grote moslimmeerderheid? En dan het grootste praktische  


