
 



 



 



 

 

Aanvulling 

Dit stukje, 'PROFESSOR?', heb ik juist met genoegen herlezen. Het roept de vraag op wat in 
onze tijd de RELIGIO PATRIAE is, die zo veel voorschrijft en zo veel tegenhoudt. Welke 
stromingen, welke modes, welke mores, welke liefhebberijen zouden een professoraat van 
Spinoza thans verhinderen? Sommige leden van een daartoe ingestelde 
benoemingscommissie zouden opperen dat de man artikel 1 van de grondwet zou schenden 
omdat hij van mening is dat de staat niet alleen absolute zeggenschap heeft over alle 
godsdienstuitingen, maar ook de plicht heeft in te grijpen als die het publieke leven NAAR 
ZIJN OORDEEL teveel in beslag nemen ten koste van de vrijheid van andersdenkenden. Naar 
men verneemt zou de kandidaat een voorstel tot verandering van dat artikel hebben 
uitgewerkt. Het zou volgens hem moeten luiden: "Er is in Nederland geen vrijheid van 
zichtbare godsdienstuitoefening TENZIJ binnen de grenzen der wet en overeenkomstig de 
richtlijnen der wet". Andere leden van de benoemingscommissie zouden bezwaar 
aantekenen op grond van zijn vermeend fascistische uitspraken. Heeft hij zijn trouwe 
volgelingen niet geïndoctrineerd met nationalistische ideeën? Sommigen zeggen dat hij zelfs 
een aanhanger is van een vorm van nationaal-socialisme op democratische grondslag. Die 
'democratrische grondslag' zou er maar aangeplakt zijn om die verderfelijke gedachten 
ingang te doen vinden. In ieder geval is hij een tegenstander van deelname aan 
internationale organisaties ten koste van het nationale welzijn en wil hij dit laatste een wat 
al te sterke socialistische inslag geven. Weer andere commissieleden zijn bezorgd dat hij ons 



hele democratische bestel zal gaan opblazen ten gunste van een vorm van directe 
democratie. Dat zal het einde wezen van ons aller bestaan en leiden tot revolutie. De 
vergadering over zijn eventuele benoeming aan de universiteit van Amsterdam, zijn 
geboortestad, duurde tot diep in de nacht. Alle leden hadden bedenkingen, maar die waren 
wel altijd onderling sterk verschillend. Men kwam er niet uit. Ten slotte greep Den Haag in. 
Alles jullie hem niet willen hebben, benoemen wij hem wel hier op een dependance van de 
Leidse universiteit. Wij geven hem dan de leeropdracht "Filosofie van de vrede". Dat past 
goed bij onze faam als vestigingsstad van het Vredespaleis en van organisaties die de 
wereldvrede bevorderen, zoals tribunalen. Daar kunnen wij goede sier mee maken. Maar 
Den Haag had buiten de waard gerekend. Leiden is verantwoordelijk voor wat in haar 
bijgebouwen geschiedt. En Leiden protesteert tegen die leeropdracht, omdat die een 
aanfluiting is van het wetenschappelijke wereldbeeld van Spinoza, die in zijn Leidse en 
Haagse  tijd zwaar had benadrukt en scherp had uitgewerkt dat de wilde en woeste en 
nimmer politiek overwinbare natuurlijke toestand er een van oorlog is in plaats van vrede. 
Alle mensen, alle particuliere partijen, alle staten zijn eigenlijk permanent in oorlog met 
elkaar om het eigen voordeel te optimaliseren. Tijdperken van vrede zijn hoge 
uitzonderingen. Ondanks dat Den Haag een Rotterdamse hoogleraar tegen eervolle 
vergoedingen voor zijn karretje had gespannen, ging het plan niet door. Het slot van het 
liedje is dat Spinoza nergens een plekje toegewezen kreeg op een universiteit of instituut. Hij 
betreurde het niet. Hij had er immers niet naar gesolliciteerd. Academies of 
wetenschappelijke instituten zijn volgens hem immers (TP 8/40) NON AD INGENIA COLENDA 
[SED] AD EADEM COERCENDA (niet om talenten te ontwikkelen maar om begaafde mensen 
te fnuiken of te onderdrukken). En dat zie je voor je ogen ook volop gebeuren: filosofen die 
alleen maar prullen produceren. Universiteiten hebben zo hun eigen 
pseudowetenschappelijke cultus of wetenschappelijke religie, die niet onderdoet voor het 
soort religie dat in kerken en moskeeën wordt gepleegd (inteelt en onverdraagzaamheid). 
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