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Het essay bestaat uit vier duidelijk onderscheiden delen. Na een korte proloog schetst de auteur de 

toestand van de Nederlandse republiek in de ‘gouden’ zeventiende eeuw. Het tweede deel is een 

inleiding over het leven en werk van Spinoza en de grondbeginselen van zijn denken. In het derde 

deel toont de auteur aan waar Spinoza relevant kan zijn voor het bestuderen van de economische 

realiteit en de economische theorieën. In het slotdeel verkent hij recente nieuwe benaderingen in de 

economie en hoe die overeenstemmen met fundamentele inzichten die we in Spinoza’s werk 

terugvinden. 

In de proloog vertrekt de auteur van de spectaculaire bankencrisis van 2008. Hoe komt het dat 

niemand, ook de beste economen, die wereldwijde crisis hebben zien aankomen, terwijl het achteraf 

zo evident is welke factoren ertoe bijgedragen hebben. Om die vraag te beantwoorden, grijpt hij terug 

naar de economische geschiedenis van Nederland in de Gouden Eeuw en naar haar markante figuren 

die daarop hun licht lieten schijnen. 

Het eerste deel van het essay is een boeiende beschrijving van de economische toestand van de 

Nederlandse Republiek en van de eerste ontwikkelingen in wat later de economische wetenschap zou 

worden. Achtereenvolgens komen volgende Nederlandse denkers aan bod: Hugo de Groot (1583-

1645), Dirk Graswinckel (1600-1666), Willem Usselinx (1566-1647), de gebroeders De la Court (1618-

1685), Franciscus van den Enden (1602-1674) en Johannes Phoosen (1631-1702). 

Het uitvoerige tweede deel is aan Spinoza gewijd (1632-1677). We krijgen een gedegen inleiding op 

zijn leven en werken en een goed gestructureerde toelichting van de grondprincipes van zijn filosofie, 

vaak aan de hand van pregnante citaten uit de Ethica en de beide politieke verhandelingen. 

Vanzelfsprekend kan een dergelijke introductie niet ten volle recht laten wedervaren aan de subtiliteit 

en de complexiteit van het rijke oeuvre van een filosoof van het formaat van Spinoza, maar in het 

kader van het opzet van het essay vormt dit hoofdstuk een uitstekende vertrekbasis voor het verdere 

betoog. 

In het derde deel krijgen we dan een bespreking van de ideeën van Spinoza die van belang kunnen 

zijn voor de economie en de economische wetenschap. Dat zijn in de eerste plaats de politieke 

geschriften, die zich uitspreken over de oprichting van de staat, de rechten van de burgers en van het 

hoogste gezag. Maar ook in de Ethica vindt de auteur belangrijke aanknopingspunten. Spinoza 

behandelt in het derde en het vierde deel in detail de werking van het gemoed, dat de invloed 

ondergaat van de buitenwereld en de samenleving, en beklemtoont daarbij herhaaldelijk de cruciale 

rol van de rede voor het inzicht in wat werkelijk van belang is voor het welzijn van het individu en 

voor het in stand houden van de maatschappelijke structuren. De auteur behandelt achtereenvolgens 

de staathuishoudkunde, het conatus-begrip, het eigenbelang (sic), de kwestie van het altruïsme of de 

reciprociteit, het belang van het universum dat het belang van de mens overstijgt, de armenzorg, en 

de invloed van Spinoza op de economische theorie. 

In het laatste deel verlaat de auteur de zeventiende eeuw en richt hij zich met ruime kennis van zaken 

op de recente ontwikkelingen in de economische wetenschap zoals die geëvolueerd is onder invloed 

van de recente ingrijpende gebeurtenissen wereldwijd. Hij onderkent in de antwoorden die men 

aanreikt elementen die reeds te vinden waren in Spinoza’s filosofie. 

Een beknopte bibliografie en een dankwoord sluiten het boek passend af. 

Het is duidelijk dat de auteur zich terdege vertrouwd heeft gemaakt met het gedachtegoed van 

Spinoza en dat met succes verbonden heeft met zijn ervaring en zijn theoretische kennis van de 

economie. Dat levert verrassende en oorspronkelijke inzichten op die van belang zijn voor een goed 

begrip van zowel de filosofie van Spinoza als de economische toestanden in het verleden en het 

heden. Daarin ligt duidelijk de grote verdienste van dit degelijk en goed geschreven essay. 



Ten slotte een woord over een van de termen uit de titel, die tevens herhaaldelijk terugkomt in het 

betoog, namelijk ‘eigenbelang’. Het is geen term die men bij Spinoza zal terugvinden. Het is de 

vertaling die Henri Krop in zijn Ethicavertaling vaak gebruikt voor wat bij Spinoza utilis heet. Van 

Dale omschrijft eigenbelang als volgt: ‘1 het eigen voordeel, wat alleen of vooral in het belang van de 

handelende persoon is; 2 het streven naar bevoordeling van zichzelf met verwaarlozing van de 

belangen van anderen.’ Dat stemt niet vlekkeloos overeen met Spinoza’s opvattingen over wat goed of 

nuttig is voor de mens en van wat de mens dient na te streven. Wij verkiezen veeleer de omschrijving 

als ‘dat wat nuttig is voor de mens’. Eigenbelang heeft steeds een negatieve connotatie van egoïsme, 

hebzucht en een bij wijlen acuut gebrek aan respect voor het welzijn en de rechten van de anderen. Bij 

Spinoza komt het individu slechts tot volle ontplooiing in een samenleving met anderen, op 

voorwaarde dat zowel het individu als de anderen zich laten leiden door de rede. Door nadrukkelijk 

te kiezen voor de term ‘eigenbelang’ komt dat cruciale aspect van Spinoza’s opvattingen hier en daar 

soms wat minder goed uit de verf dan wenselijk is. Men leze ter illustratie de vertaling na van de 

prachtige volzinnen aan het einde van het scholium bij stelling 18 van deel vier van de Ethica. Krop 

vertaalt utilis daar opvallend als ‘eigenbelang’. Men vergelijke dat met een vertaling als ‘en dat ze 

allen samen voor zichzelf zoeken wat voor iedereen gemeenschappelijk nuttig is. Daaruit volgt dat 

mensen die geleid door de rede uit zijn op wat voor henzelf nuttig is niets voor zichzelf nastreven dat 

ze niet voor andere mensen zouden begeren, …’. Dat is wel degelijk veeleer het omgekeerde van het 

nastreven van het eigenbelang. Elke vertaling, zoals elke vergelijking, loopt mank. Wanneer men zich 

baseert op een bepaalde vertaling, heeft dat onvermijdelijk gevolgen voor de interpretatie van die 

tekst. Dat bewijst het enorme belang van de kennis van de taal waarin een tekst geschreven is, zoals 

Spinoza herhaaldelijk beklemtoont wanneer het gaat over de lezing van de teksten van het Oude 

Testament. 

Wij kunnen de lezing van dit interessante en belangwekkende essay zonder aarzelen aanbevelen. 

Zowel personen die al vertrouwd zijn met Spinoza’s gedachtegoed als anderen die meer 

geïnteresseerd zijn in de hedendaagse economische toestand en de wetenschappelijke benadering 

daarvan zullen hier ongetwijfeld hun gading vinden ter verrijking van hun inzichten. 

 


