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Spinoza’s Theologisch-staatkundige verhandeling is de vroegste diepgaande filosofische weerleg-

ging van openbaringsgodsdiensten zoals het jodendom, het christendom en de islam en een op alle 

vlakken overtuigende afwijzing van elke vorm van theocratie en klerikalisme, en precies daardoor 

een radicale verdediging van de democratie en de vrijheid van mening. Sinds haar publicatie is ze 

steeds door kerkelijke en burgerlijke instanties verketterd, veroordeeld en verboden. De clandestie-

ne verspreiding ervan heeft echter in belangrijke mate bijgedragen tot het erudiete libertinisme in 

de 18de eeuw, en tot de ontwikkeling van het vrije denken en de Verlichting. Sindsdien is het een 

eminente beklijvende inspiratiebron gebleven voor alle personen die zich willen bevrijden van reli-

gieuze vooroordelen en streven naar een democratische samenleving die uitsluitend gebaseerd is op 

universele menselijke waarden.  

 

Deze eigentijdse vertaling en toelichting van Spinoza’s Theologisch-staatkundige verhandeling is 

opgedragen aan de nagedachtenis van de ontelbare onschuldige slachtoffers van elke vorm van 

godsdienstwaan en klerikalisme door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag. 

 

Karel D’huyvetters (°1946) was gedurende bijna veertig jaar als ambtenaar verbonden aan de Leu-

vense universiteit. Na zijn pensionering wijdde hij zich aan de studie van de filosofie van Spinoza 

en de verspreiding van zijn gedachtegoed. Hij richtte de website Spinoza in Vlaanderen op, en publi-

ceerde daar talrijke eigen artikels en vertalingen van anderen. Van hem verscheen eerder de verta-

ling met toelichting van Spinoza’s Staatkundige verhandeling (Wereldbibliotheek 2014, 2015²), De 

Brieven over God (Coriarius 2016) en de Ethica (Coriarius 2017). 

 

Met deze Theologisch-staatkundige verhandeling zijn de belangrijkste werken van Spinoza nu in he-

dendaags Nederlands en met een uitvoerige toelichting beschikbaar voor alle belangstellenden. 

 

De Bibliotheca Spinozana Flandrica wil de belangrijkste werken van Spinoza evenals recente Spinoza-

studies in het Nederlands toegankelijk maken voor een breed publiek. Uitgeverij Coriarius publi-

ceert deze werken zonder winstoogmerk. 
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