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"Damn	the	torpedoes!	Four	bells.	
Captain	Drayton,	go	ahead!	JoueD,	
full	speed!"

Admiraal	David	Farragut	
Hjdens	de	Zeeslag	bij	Mobile	Bay	
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ChrisBaan	Huygens	
1629-1695



Benedictus	Spinoza	
1632-1677



Alles	wijst	er	op	dat	ze	elkaar	daar	dikwijls	
gesproken	hebben.	ChrisHaan	schrijT	in	oktober	
1667	aan	zijn	broer	dat	hij	heel	tevreden	is	over	
de	lenzen	van	“de	Jood	uit	Voorburg”.

[…]	hield	Spinoza	Henri	Oldenburg	[Royal	
Society]	op	de	hoogte	van	Huygens’	onderzoek	
in	de	opHca.



prof.	Wiep	van	Bunge

[…]	Dat	Spinoza	en	Huygens	regelmaHg	van	
gedachten	wisselden	over	wat	toen	nog	
“natuurfilosofie”	heeDe,	wordt	in	diezelfde	brief	
bevesHgd.
[…]	blijkbaar	zagen	Spinoza	en	Huygens	elkaar	
inderdaad	geregeld,	voordat	Huygens	vertrok	
naar	de	Académie	Royale.
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DéclaraBon	des	droits	de	l’homme	et	du	citoyen,	1789	
“Les	hommes	naissent	et	demeurent	libres	et	égaux	en	
droits.	[…]	Ces	droits	sont	la	liberté,	la	propriété,	la	
sûreté,	et	la	résistance	à	l’oppression.	
[…]	La	liberté	consiste	à	pouvoir	faire	tout	ce	qui	ne	
nuit	pas	à	autrui…”

DeclaraBon	of	Independence,	4th	July	1776	
“We	hold	these	truths	to	be	self-evident,	that	all	
men	are	created	equal,	that	they	are	endowed	by	
their	Creator	with	certain	unalienable	Rights,	that	
among	these	are	Life,	Liberty	and	the	pursuit	of	
Happiness.”



Huygens	&	Spinoza	
twee	zielen,	één	Heelal

omgaan	met	het	onbekende
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wetenschap



Men	zal	hier	zulke	demonstraBes	zien,	
die	niet	zo’n	grote	zekerheid	bieden	als	
die	van	de	meetkunde,	en	die	daar	zelfs	
sterk	van	verschillen;	want	waar	de	
meetkundigen	hun	stellingen	bewijzen	
op	grond	van	zekere	en	onbetwistbare	
uitgangspunten,	worden	hier	de	
uitgangspunten	bewaarheid	door	de	
conclusies	die	men	uit	hen	trekt;	het	kan	
niet	anders,	uit	de	aard	der	zaak.
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waarneming

opmerking

veronderstelling

voorspelling

nieuwe



…het	kan	niet	anders,	uit	de	aard	der	
zaak.	Toch	is	het	mogelijk	om	op	die	
manier	een	mate	van	waarschijnlijkheid	
te	bereiken	die	vaak	nauwelijks	
onderdoet	voor	volkomen	zekerheid.	
Dat	gebeurt	wanneer	de	aangetoonde	
gevolgen	van	de	veronderstelde	
principes	precies	overeenkomen	met	de	
waargenomen	verschijnselen;	vooral	
wanneer	daar	heel	veel	van	zijn,	en	wel	
in	het	bijzonder	wanneer	men,	op	grond	
van	de	gedane	veronderstellingen,	
nieuwe	verschijnselen	hee]	bedacht	en	
voorspeld	die	dan	inderdaad	blijken	te	
bestaan	zoals	verwacht.

ChrisBaan	Huygens,	uit:	Traité	de	la	lumière
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Fail	be`er
Samuel	BeckeD



oorzaak						—>						gevolg wat	gebeurt

oorzaak						—>						?

?						—>						gevolg hoe	werkt	het

wat	kan	gebeuren

bewustzijn

begrip

intelligenBe
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wetenschap

Men	zal	hier	zulke	
demonstraBes	zien,	
die	niet	zo’n	grote	
zekerheid	bieden	als	
die	van	de	
meetkunde,	en	die	
daar	zelfs	sterk	van	
verschillen	[…]	het	
kan	niet	anders,	uit	
de	aard	der	zaak.
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axioma	
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“Dit	is	de	stap	waar	ik	alHjd	zo’n	hekel	aan	heb…”



11	+	3	=	2



“Bijvoorbeeld,	een	vierkante	
cirkel	bestaat	niet,	uit	de	aard	
der	zaak:	niet	verwonderlijk,	
want	dat	zou	een	tegenspraak	
zijn.”



Een	vierkante	cirkel	bestaat	wel

Een	cirkel	is	de	
verzameling	van	alle	
punten	met	een	vaste	
afstand	tot	een	
gegeven	punt
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“In	het	tweede	geval	bestaat	er	een	
oneindigheid	die	tweemaal	groter	is	
dan	een	andere,	wat	ook	onzinnig	is.”

1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	…

1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	…



Axioma	A.	

Iedere	redenering	waarin	de	wending	
“dat	is	onzinnig”	voorkomt	is	fout.

Axioma	B.	

Iedere	redenering	waarin	de	wending	
“dit	is	vanzelfsprekend”	voorkomt	is	fout.

Axioma	C.	

Iedere	redenering	waarin	de	wending	
“dit	is	evident”	voorkomt	is	fout.



1.God	
2.De	natuur	en	de	oorsprong	van	
de	geest	

3.De	oorsprong	en	de	natuur	van	
de	hartstochten	

4.De	menselijke	slavernij,	m.a.w.	
de	krachten	der	hartstochten	

5.De	macht	van	het	verstand,	
m.a.w.	de	menselijke	vrijheid



“[…]	de	mensheid	zou	veel	gelukkiger	
zijn	als	de	mens	net	zo	gemakkelijk	zou	
kunnen	zwijgen	als	spreken.	De	
ervaring	geeT	echter	voorbeelden	te	
over	van	mensen	die	over	hun	tong	
geen	enkele	macht	hebben	en	niets	
minder	kunnen	maHgen	dan	hun	
begeerten.”



“Stelling	66.	Onder	de	leiding	van	
de	rede	kiezen	we	voor	een	
groter	goed	in	de	toekomst	en	
niet	voor	een	kleiner	in	het	
heden,	en…”



“Stelling	66.	[Onder	de	leiding	
van	de	rede	kiezen	we]	voor	een	
kleiner	kwaad	in	het	heden	en	
niet	voor	een	groter	in	de	
toekomst.”
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“Dit	gaat	zooverre,	dat	ik	geloove,	dat	‘er	
een	Dier	zou	konnen	wezen,	heel	anders	
van	maaksel	als	een	Mensch,	‘t	welk	men	
niet	zonder	schrik	zoude	aanschouwen,	
schoon	het	met	Reden	en	spraak	begaafd	
was.”	



“Zo	kennen	de	mensen	die	de	
goddelijke	natuur	met	de	
menselijke	verwarren	ook	
gemakkelijk	God	menselijke	
hartstochten	toe	en	dit	vooral	
zolang	zij	evenmin	begrijpen	hoe	
in	de	geest	hartstochten	
ontstaan.”



“Want	wy	behooren	ons	
ganschelijk	te	wagten	van	de	
doling	des	gemeenen	volks,	
wanende	dat	de	redelijke	Ziel	in	
geen	ander	lichaam,	als	‘t	welk	
het	onze	gelijk	was,	zou	konnen	
wonen:...”	



“[…]	nu	wij	de	oorsprong	van	de	
geest	kennen,	kunnen	wij	immers	
geenszins	ontkennen	dat	de	
dieren	kunnen	voelen	[…]…”






