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‘Een zeer welkome toevoeging aan de Spinoza-literatuur. Dit boek is een 
verhelderende handleiding voor de grondbegrippen en de taal van Spinoza’s denken.’ 
– Steven Nadler 
 

Maarten van Buuren 

Spinoza 
Zijn filosofie in 50 sleutelwoorden 
 
In zijn nieuwe boek over Spinoza brengt Maarten van 
Buuren diens filosofie op een heel nieuwe manier voor 
het voetlicht. Van Buuren heeft de betekenis van vijftig 
sleutelwoorden in Spinoza’s werk vastgesteld aan de 
hand van een inventaris van alle passages waarin deze 
woorden voorkomen.  
Voor elk sleutelwoord tekenen zich uiteenlopende 
betekenissen af. In vijftig overzichtelijke, heldere en 
baanbrekende lemma’s worden deze sleutelwoorden 
besproken en samengevat. Zo wordt de lezer deelgenoot 
gemaakt van het complexe gedachtengoed van Spinoza.  
 

Het resultaat is een fascinerend boek over Nederlands 
beroemdste filosoof. Maarten van Buuren toont het 
denkraam dat Spinoza gebruikte om te laten zien dat de wereld anders in elkaar zit dan we 
gewend zijn te denken. Spinoza’s filosofie heeft nog niets aan actualiteit ingeboet. Dit boek is 
een must voor de beginneling en voor de kenner.  
 

Maarten van Buuren is emeritus hoogleraar Franse literatuur aan de Universiteit Utrecht.  
In 2016 publiceerde hij Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid en in 2017 verscheen van zijn hand 
een nieuwe, lovend ontvangen vertaling van de Ethica, Spinoza’s belangrijkste en beroemdste 
tekst.  
 

 Verhelderende handleiding voor de grondbegrippen uit het werk van Nederlands 
beroemdste filosoof.  

 Met een voorwoord van Steven Nadler, beroemd biograaf van Spinoza. 
 

Over Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid: 
**** ‘Een heel nuttig, verfrissend en inspirerend verslag van een nauwgezette zoektocht naar 
wat Spinoza eigenlijk probeerde te zeggen.’ – Trouw 
 

Over Ethica 

***** ‘Maarten van Buuren stort zich sinds een paar jaar met hart en ziel op Spinoza.’ – Arnold 
Heumakers in NRC Handelsblad 
 

Spinoza. Zijn filosofie in 50 sleutelbegrippen is een uitgave van Ambo|Anthos uitgevers,  
ISBN 978 90 263 3763 5, paperback, 392 blz., € 23,99 – ISBN 978 90 263 3764 2, e-book,  
€ 12,99 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Broekman,  
e: abroekman@amboanthos.nl of t: (020) 524 54 35 www.amboanthos.nl  
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