
Spinoza’s bijdrage aan een actueel - maar niet nieuw - debat: Bestaat de vrije 

wil? En zo niet, hoe erg is dat? 

 

De opvattingen van de 17e-eeuwse Nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza zijn 

verrassend actueel. In deze lezing wordt dat geïllustreerd aan de hand van zijn radicale 

ontkenning van een menselijke vrije wil. Hij geeft daarvoor zelfs overtuigender 

argumenten dan de hersenwetenschappen tot op heden kunnen leveren. Spinoza zou een 

zinvolle bijdrage aan het actuele debat over het al of niet bestaan van een vrije wil 

kunnen leveren. Op de eerste plaats met zijn explicitering en verheldering van de 

terminologie, zoals het onderscheid tussen vrijheid en vrije wil, tussen vrij handelen, 

vrijheid van denken en politieke en juridische vrijheid en wilsvrijheid, en vooral tussen 

onbewust (niet vrij) versus bewust (verondersteld vrij) handelen.  

Zowel de filosofische argumentatie als het beroep op individuele concrete ervaringen in 

alledaagse situaties – Spinoza gebruikt in zijn Ethica beide – leiden tot eenzelfde 

resultaat, waar de neurowetenschappers met hun empirisch onderzoek (nog) niets mee 

van doen hebben.  

Ook bij de verheldering en de weerlegging van de veronderstelde praktische 

consequenties van het niet bestaan van een vrije wil kan Spinoza helpen. Bijvoorbeeld 

wanneer men het als een gevaar ziet dat schuldgevoel, verantwoordelijkheid en straf  

door het niet aannemen van een vrije wil zouden verdwijnen.  
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