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Spinoza

Het hersendeel met
persoonlijke
verantwoordelijkheid

I

n Zeist bezocht ik deze week
een symposium rond het fascinerende thema Justitie en Cognitie. Het ging onder andere om
aandacht te vragen voor de relatie
tussen recente ontwikkelingen in
de hersenwetenschappen en de individuele verantwoordelijkheid van
mensen voor hun acties.
Als er veroordeeld moet worden
doet een rechter dat wel graag in de
overtuiging dat de dader wist wat
hij deed.
Om de gedachte te bepalen toonde professor Gazzaniga uit Californië de hersenscan van de man die
een aanslag pleegde op Ronald Reagan. Je kunt daar zien dat die man,
of dit brein, aspecten heeft die kunnen wijzen op schizofrenie. Op
grond hiervan werd het vonnis bijgesteld.
Ik moet hierbij zeggen dat ik juist
op dit moment de zaal betrad en sta
niet in voor deze details, maar het
idee is duidelijk. Gazzaniga ging
echter meteen over tot het afbreken van dit idee.
Op de eerste plaats is het belangrijk onder ogen te zien dat er geen
hersendeel is waarin persoonlijke
verantwoordelijkheid ligt verankerd. Daarom kun je op een scan
nooit wijzen op het ontbreken of
zeer slecht ontwikkeld zijn van een

Rondneuzen leidt
niet tot de slotsom:
Ik kan hier op mijn
hersenscannertje
zien dat jij liegt!
bepaalde structuur, met als gevolg
het ontbreken van persoonlijke verantwoordelijkheid in de ongelukkige bezitter van een dergelijk brein.
Het lokaliseren van functies is al
lang een probleem en we doen er
goed aan ons te realiseren dat de
hersenkaarten die we maken gebaseerd zijn op de hersenkaarten van
vele individuen waaruit een gemiddelde wordt afgeleid.
Dat maken van een kaart gaat als
volgt: de proefpersoon ligt in een
beeldvormend apparaat en krijgt
bijvoorbeeld een sommetje op: vermenigvuldig 15 met 375. Terwijl de
proefpersoon geestelijk aan het
modderen gaat met deze som registreert het apparaat de afwijkende
doorbloeding van een bepaald hersendeel. En de conclusie is ’daar zit
het rekenen’.
Er zijn twee belangrijke bezwaren
tegen deze vorm van kartering in te
brengen. Ten eerste komt er veel
meer bij rekenen kijken dan dat
ene plekje in de hersenen kan bevatten. Denk aan de vele functies
die worden uitgeoefend tijdens het
opkrijgen en uitwerken van dit
sommetje. Luisteren, zien, spreken,
zitten enzovoorts, en die zijn niet
makkelijk af te grenzen van ’het Rekenen-an-sich’.
Ten tweede blijkt dat ’het rekenen’ ook al neem je het niet te
nauw, bij iedereen weer op een
enigszins ander plekje zit. Al die

plekjes samen leiden wel tot een
soort hersenkaart, maar die heeft
nooit de precisie op grond waarvan
je zou durven zeggen in een individueel geval: op deze scan zie ik met
zekerheid dat de breineigenaar aan
het rekenen is. Ongeschikt dus voor
juridisch gebruik.
Professor Buruma, de innemende
rechtsdwalingenopspoorder uit Nijmegen, hield zijn voordacht in een
trommelvlies uiteenrijtende versie
van de Engelse taal, waarin je een
tractor pardoes achteruit de porseleinwinkel in hoort rijden. Een onhandige beleefdheidsgeste naar de
Amerikaanse gast, door mijn buurvrouw aardig getypeerd als you are
my rock in the burning.
Jammer, want hij zei eigenlijk alleen maar rake dingen over neurodiagnostiek. Zo waarschuwde hij
voor een omkering van onze speurzin.
Vroeger zochten we naar aanleiding van een lijk naar een moordenaar. Het moet niet zo worden dat
we naar aanleiding van ’steeds betere’ scans op zoek gaan naar potentiële moordenaars. Want wat moeten we met een mogelijk gevaarlijk
individu? Maar vast opsluiten? Een
heilloos vooruitzicht, vooral als je
beseft hoe weinig specifiek neurodiagnostiek is.
Ewout Meijer sprak vervolgens
over de tergende vraag of al dit
rondneuzen in onze hersenen ook
helpt om tegen iemand te kunnen
zeggen: ik kan hier op mijn scannertje zien dat jij liegt!
Het antwoord is nee, omdat liegen
geen eenlagige functie is. Er komt,
neurofysiologisch gesproken, een
hoop bij kijken. De uiterlijke manifestatie van liegen is een bewering,
en het lijkt erop dat sommige beweringen op de scan begeleid worden
door inhibitie, remmende impulsen, waaruit je zou willen concluderen dat de waarheid daar wordt
weggedrukt. Stel u bent schuldig en
men vraagt ’heb jij het gedaan?’,
dan moet u als leugenaar de meest
voor de hand liggende impuls ’ja’
wegdrukken om ’nee’ te kunnen
antwoorden. Maar het kan ook zijn
dat u iets heel anders moet wegdrukken, bijvoorbeeld een opmerking over de slechte adem van uw
ondervrager. De scan toont dan wel
inhibitie, maar je weet niet wat
wordt weggedrukt.
Fluctuatie in de huidweerstand,
de oude leugendetector, die werkt
wel. Dat wil zeggen, je kunt er daderkennis mee aantonen. Daderkennis is iets dat alleen de dader
kan weten. Stel dat het slachtoffer
een T-shirt aan had met een portret
van Jimi Hendrix, dan zou de huidweerstand bij het noemen van Beatles – Drees – Volendam of Wiegel
niks doen om plotseling toe te nemen bij Hendrix.
De belangstelling voor het congresthema was overweldigend, ik
schat dat er zo’n vierhonderd mensen op af waren gekomen: juristen,
politiefunctionarissen, ethici, filosofen, artsen en natuurlijk neurowetenschappers. Er gebeurt wel
veel in de hersenwetenschappen,
maar het zal niet gauw gebeuren
dat de rechter na een blik op uw
hersenscan kan zeggen: u hangt!
Bert Keizer

www.trouw.nl/meer
Vandaag precies 375 jaar geleden werd filosoof
Baruch de Spinoza in Amsterdam geboren. Meer
dan ooit krijgt zijn gedachtegoed aanhangers –
spinozisten. De Amsterdamse Spinoza Kring telde
binnen een paar jaar drie studiegroepen.

Pauline Weseman

D

e Amsterdamse tandarts Jan
Willem Wolf zocht 67 jaar in
allerlei godsdiensten naar de
waarheid, maar vond hem niet. Na
jaren catechisatie in de Nederlandse
Hervormde Kerk besloot hij geen belijdenis te doen van het christelijke
geloof, omdat hij er niets mee kon.
Zijn roeimaatje Frank van Kreuningen bracht hem in aanraking met
Spinoza. In het boekje ‘En je zult spinazie eten’ van Jan Knol voelde Wolf
‘grote herkenning’. „Spinoza’s leer
was zo verrassend eenvoudig. Je
moet het even aanvoelen, soms
botste het met mijn gevoel, maar nu
heb ik ontdekt dat er geen religie of
persoonlijke God is. We maken allemaal onze eigen God. Alles is rationeel. Ik ben eruit.’’
Wolf grijnst erbij van oor tot oor.
Hij is sindsdien een spinozist, een
overtuigde, want het eerste dat hij
deed na een zware operatie, is zijn
chirurg het boek ‘En je zult spinazie
eten’ cadeau geven zodat ook hij Spinoza beter kon begrijpen.
Wolfs verhaal roept herkenning op
tijdens de introductiecursus van Spinoza in De Amsterdamse De Pintobibliotheek. Twaalf voornamelijk Amsterdammers tussen de 32 tot 77 jaar
lieten zich afgelopen weken inwijden in de basisbeginselen van Spinoza. Voorzitter van de Amsterdamse
Spinoza Kring en gespreksleider
Frank van Kreuningen vat de uitgangspunten van Spinoza nog even
samen op deze cursusavond, want de
stof is pittig. De meest schokkende
stelling van Spinoza in zijn tijd – zoals beschreven in zijn ‘Ethica’ – was
dat God en natuur hetzelfde zijn, als
een alomvattende substantie. De natuur houdt zichzelf in stand en is
eeuwig. Het kent geen begin en eind.
Dit idee van monisme (alles is onderdeel van één geheel) staat tegenover
het gangbare dualisme van de moderne filosofie van onder andere
Franse filosoof Descartes, waarin
geest en lichaam worden gescheiden.
„Spinoza’s God is klaar’’, zegt Van
Kreuningen. God kan niet meer in-

grijpen in de wereld. De verantwoordelijkheid ligt bij de mensheid. De
natuur heeft zijn eigen orde en wetten. Mensen zijn afhankelijk van die
wetten, hebben geen vrije wil. Ze
zijn in hun keuzes altijd afhankelijk
van hun begeerten, karakter en mogelijkheden. Het besef dat alles is zoals het is, is voor Spinoza niet benauwend, maar bevrijdend. Het geeft gemoedsrust.
De 32-jarige effectenhandelaar en
cursist Guus Daamen is gefascineerd
door Spinoza’s actuele reactie op de
welvaart, dat het leven niet om materiële welvaart draait. „Spinoza heeft
zelf ook welvaart gekend maar besloot dat naast zich neer te leggen en
lenzen te gaan slijpen. Hij besefte dat

S

Spinoza kende ook
welvaart, maar hij
ging lenzen slijpen
het voor je optimale geluk erom gaat
hoe je in het leven staat.’’
„Het ging hem niet alleen om geluk voor jezelf’’, vult grafisch ontwerpster Eliane Beijer (44) aan,
„maar hoe je kunt zoeken naar vrede
om je heen.’’
„Hij stak zijn kop boven het maaiveld’’, zegt cursist Jan Edens (77), die
zich wel ergert aan het ‘veelvuldig
gebruik van de naam God’ in Spinoza’s werk.
Van Kreuningen legt uit dat je Spinoza’s God meer moet zien als natuur en kracht, los van godsdiensten
en tradities. Om die reden spreekt
Spinoza ook de groeiende groep spirituelen aan, denkt hij.
Wat de meeste cursisten van vanavond aanspreekt, is dat de radicaal
verlichte Spinoza alles in de natuur
volledig aan elkaar gelijk stelt.
Edens: „Van koning tot mier, we zijn
gelijk. Dit in tegenstelling tot godsdiensten die God boven aan de
hiërarchie plaatsen.’’ Wolf: „Als de
natuur een hogere macht is, deelt ieder wezen in die hogere macht.’’
Het was die gelijkheid die ook Van

Rotterdam heeft zijn Erasmus, Amsterdam zijn Spinoza. Maar in de hoofdstad herinnert weinig aan de beroemde filosoof. Dat moet anders.
Karolien Lievense, Pauline Weseman

Den Haag eert Spinoza met beeld

die zich in haar cultuurnota liet inspireren door Spinoza, wijt het onder meer aan de Hollandse nuchterheid. „Wij Nederlanders zetten niet

Denkend aan de
negerman en de
kroket werd ik blij
telling 46, deel 3: ’Indien iemand door een ander, behorende tot een van de zijne verschillende klasse of natie, verblijd
of bedroefd werd, terwijl hij zich
die ander in hoedanigheid van lid
die klasse of natie als oorzaak zijner
aandoening voorstelde, zo zal hij
niet slechts hem, maar alle leden
dier klasse of natie liefhebben of haten.’ (Ethica. Vert. Nico van Suchtelen, 1969)

Spinoza is populair. Hier debatteert

de Amsterdamse Spinozakring over zijn werk in de kinderafdeling van de Pintobibliotheek. FOTO HERMAN WOUTERS

Kreuningen aansprak toen hij na
zijn vut eindelijk eens de tijd kreeg
om het ’Theologisch-politiek Traktaat’ van Spinoza te lezen. „Ik was
ooit vrijzinnig christen maar ben dat
kwijtgeraakt. Ik vond het fascinerend dat Spinoza 350 jaar geleden
woorden gaf aan wat ik dacht. Ik ontdekte dat je moraal kunt hebben
zonder God.
Er zijn algemeen geldende principes: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt,

doe dat ook een ander niet’. Het aardige is dat hij begint bij de natuur,
dan naar de medemens gaat, dan
naar de ethiek en dan naar jezelf.
Heb je naaste lief als jezelf.’’
Van Kreuningen werd hier zo door
gegrepen dat hij zijn vrienden op
zijn verjaardag trakteerde op een lezing. Een schot in de roos. Vier jaar
later zijn er een stichting, studiekringen en ideeën voor een monument. De stichting heeft het tij mee,

Den Haag eert Spinoza wel,

Op de geboorteplaats van Nederlands beroemdste filosoof, lenzenslijper Baruch de Spinoza, staat nu
de Mozes en Aäronkerk. „Er hangt
niet eens een bordje ’hier is Spinoza
geboren en getogen is”, zegt Frank
van Kreuningen van de Spinoza
Kring. „Er zijn in Amsterdam een lyceum, hof en straat met zijn naam.
Daar heb je het wel mee gehad. Terwijl Spinoza zich juist sterk maakte
voor tolerantie en gelijkwaardigheid. Thema’s van deze tijd.”
Waarom Amsterdam er zo karig
vanaf komt in het eren van Spinoza?
Carolien Gehrels, de Amsterdamse
kunst- en cultuurwethouder (PvdA),

Toen hij Spinoza las,
wist hij: ik ben eruit

Precies 375 jaar geleden werd in Amsterdam Baruch de Spinoza geboren. Verjaagd, verketterd, vergeten, en nu herontdekt.
Bij de opening van Cafe Meer! sprak stukadoor Hendrikus Keijzer gisteravond over één stelling uit de Ethica.

zo snel een standbeeld neer.”
Bovendien werd volgens Gehrels
het gedachtengoed van Spinoza lange tijd niet gewaardeerd. „In zijn tijd,
en ook daarna werd je buiten Nederland zelfs omgebracht als je iets anders zei dan de koning en de kerk.”
Maar nu, 375 jaar na zijn geboorte,
zijn zijn ideeën volgens Gehrels juist
heel actueel. „Spinoza plaatste de
vrijheid van meningsuiting boven de
vrijheid van godsdienst. Je kunt het
je nu nauwelijks meer voorstellen
dat het vroeger anders was.”
De wethouder vindt Spinoza's pleidooi voor vrijheid van meningsuiting in Amsterdam buitengewoon
belangrijk. „In een stad met 175 nationaliteiten ligt het voor de hand dat
je elkaar niet altijd begrijpt. Het is
goed om dan te beseffen dat we meningsverschillen met woorden moeten oplossen. Hoe beter we dat kunnen, hoe minder fysiek geweld we
zullen gebruiken.”
Het belang van Spinoza wordt in
Nederland en daarbuiten in toene-

want door diverse boekuitgaven, van
onder meer Jonathan Israel en Jan
Knol, nam de belangstelling voor
Spinoza sterk toe. En dan te bedenken dat zijn werk vroeger werd verketterd en ondergronds verspreid
moest worden.
De Portugees-Joodse Spinoza past
in deze tijd, zegt Van Kreuningen:
„Nu zouden we zeggen: Hij was als allochtoon een voorbeeld van een geslaagde integratie van een tweede ge-

Amsterdam nog niet
mende mate erkend. Onder andere
door de Amsterdamse burgemeester
Cohen en Ayaan Hirsi Ali. De meest
prestigieuze prijs voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland – ook
wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd – is vernoemd naar de filosoof: de NWO-Spinozapremies.
Den Haag heeft een Spinozahuis en
standbeeld op de Paviljoensgracht.
Spinoza woonde hier enige tijd tot
hij op 44-jarige leeftijd stierf aan tuberculose. In Den Haag is hij ook begraven. In Rijnsburg staat het Spinozahuis, met grote inspanning onderhouden door vereniging Het Spinozahuis. Het is het huis waar de filosoof na zijn verbanning uit de Joodse
gemeenschap in Amsterdam in 1660
ging wonen en onder meer aan zijn
beroemde ’Ethica’ schreef.
Nu Amsterdam nog. Van Kreuningen vindt dat er een monument
moet komen. Géén standbeeld, maar
een liefst ’interactief monument’,
waar je iets kunt zien, lezen en horen
over Spinoza, waar je op kunt spelen

en zitten en omheen kunt lopen. De
gemeente Amsterdam steunt het initiatief. De Amsterdamse Spinoza
Kring mag met een startsubsidie van
17.000 euro de mogelijkheden voor
een monument onderzoeken. Het
duurt zeker vier jaar voor het aandenken er staat.
De ideale locatie voor een monument vindt Van Kreuningen het Waterlooplein, aan de oostzijde van de
Zwanenburgwal, maar op het plein
struikel je over allerlei andere monumenten, moet de spinozist erkennen.
„Spinoza is geboren op de plaats
waar nu het Waterlooplein is, dus
het zou het mooist zijn als het monument daar komt”, zegt wethouder
Carolien Gehrels. „Ergens bij de
Blauwbrug zou mooi zijn, of in de
buurt van de Joodse synagoge.”
Een standbeeld of een monument,
het maakt Gehrels niet zoveel uit
wat het uiteindelijk wordt. „Het gaat
er om dat er iets komt. Ik laat me
graag verrassen.”

neratie asielzoeker. Als ik kijk naar
de moord op Theo van Gogh en Pim
Fortuijn en lees hoe Spinoza pleitte
voor vrijheid en gelijkwaardigheid
van álle mensen, dan moet je je als
maatschappij toch schamen dat we
in die 350 jaar blijkbaar niets geleerd
hebben?’’
In januari gaat de cursusgroep verder als studiekring. De derde inmiddels.
www.amsterdamsespinozakring.nl
advertentie

Hendrikus Keijzer: „Als jongen van
een jaar of tien trok ik met vriendjes uit de Amsterdamse Spaarndammerbuurt vaak de Haarlemmerstraat in, de Nieuwe Dijk op. In de
kromming van de Nieuwe Dijk was
een automatiek gevestigd. Kwamen
we eraan, dan renden we met z’n
zevenen die automatiek binnen en
begonnen aan alle luikjes te trekken. Die waren natuurlijk altijd
dicht.
Op een dag klapte er bij mij ineens
een luikje open. Daar lag een kroket, hij lag er voor het grijpen.
Stomverbaasd keek ik naar die kroket. Ik vroeg mij af: mag ik hem
pakken of mag het niet? Achter de
luiken liep een man, een werknemer, rustig heen en weer. Hij zei
niets. Ik pakte de kroket, en spiekte
om me heen. Achter me stond een
grote negerman met een vriendelijk gezicht. Hij keek in de rondte
met een gezicht van: ik weet van
niks. Ik begreep natuurlijk dat hij
de oorzaak was van mijn kroket. Ik
was blij en trots, de jongens dromden om mij heen: ’Hij heeft een kroket, hij heeft een kroket.’
Een paar jaar terug kwam ik iemand tegen die in Afrika had gewerkt. Ik vroeg hem: Hoe is het er
nu, hoe functioneren de steden, hoe

Ledensysteem PKN al drie
keer zo duur als begroot

.

Emiel Hakkenes

Een week vasten
Inkeer en opschonen

kuuroordde s chouw.nl
0111-402191
advertentie

is de organisatie? Zijn antwoord
luidde: ’Het is er één bende. Als ik
zou kunnen, zou ik heel Afrika naar
de oceaan slepen en het daar laten
zinken.’
De herinnering aan die negerman
met die kroket maakte mij blij. De
hersens slaan dat op. Wat blij
maakt, willen we behouden, wat
pijn doet, willen we vermijden. Dat
is zo met al onze herinneringen:
wat vreugde heeft gegeven, hemelen we graag op, wat pijn deed verzachten we in de loop der tijd. De
zon zoeken we op, de winter willen
we vermijden.
De man vertelde mij dat Afrika één
bende was, één troep. Die opmerking komt voort uit onbegrip, er
sprak haat uit. Haat is altijd onbegrip. Haten doet ook pijn. Bij mij
kwam die opmerking over als pijn.
Wat doet nu de geest? Die roept herinneringen op die de pijn wil verzachten of wil ontkennen. Vandaar
dat mijn herinnering aan de kroket
altijd een rol speelt bij verhalen
over negers en Afrika. Dat zal bij
mijn vriendjes van toen niet zo zijn,
want ik was de enige die een kroket
kreeg.
Later zag ik mijn vriendelijke neger
terug in Nelson Mandela, een man
die zolang gevangen heeft gezeten
en toch de blanken zonder haat benaderde. Dat vond ik mooi. Zo ook
Louis Amstrong, met zijn liedje ’I
hear a baby cry.’ Onze geest roept
wapens op om te bestrijden wat
jouw vreugde teniet probeert te
doen. En die wapens zijn herinneringen, die de pijn proberen te verdringen en de vreugde naar voren
halen.
Dit bedoelt Spinoza met stelling 46,
deel 3.”
Peter Henk Steenhuis

.
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utrecht – Het nieuwe ledenadministratiesysteem ’Numeri’ van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
valt opnieuw duurder uit. Sinds er in
2004 tot de ontwikkeling van het systeem werd besloten (met een begroting van 1,8 miljoen euro), zijn de
kosten al verdrievoudigd.
’Numeri’ lijkt wel de Betuwelijn
van de PKN: ook de recentste begroting (ruim vijf miljoen euro) wordt
zeker overschreden, bleek gisteren
op het PKN-hoofdkantoor in Utrecht.
Daar werd de ’kleine synode’ – een
vergadering van 32 leden uit de generale synode die vooral beslist over financiële en personele kwesties – bijgepraat over de invoering van het
nieuwe systeem.
Na de fusie van gereformeerden,
hervormden en lutheranen tot PKN
in 2004 werd het wenselijk geacht
om een nieuw computerprogramma
te ontwikkelen waarmee plaatselijke gemeenten hun ledenadministratie kunnen bijhouden, de financiële
bijdrage van de leden kunnen registreren, en de boekhouding van de

kerk kunnen voeren.
Nu blijkt die combinatie te ingewikkeld. De boekhoudfunctie komt
daarom te vervallen. Dat levert een
kostenbesparing op, maar daar staat
200 duizend euro aan extra kosten
tegenover voor het aanpassen van
het computerprogramma.
Op de huidige begroting voor ’Numeri’ is een half miljoen euro gereserveerd om het systeem in te voeren
bij de plaatselijke gemeenten. Maar,
zo zei de voor ’Numeri’ verantwoordelijke projectmanager van de PKN,
dat bedrag zal nodig zijn om tot volgend voorjaar voort te kunnen met
het ontwikkelen van het systeem.
Eufemistisch werd de kleine synode gevraagd in te stemmen met een
’reallocatie’ van het budget. Ofwel:
nu wordt er een half miljoen aangesproken dat eigenlijk voor iets anders bedoeld was. In een later stadium zal dat ’verschoven’ bedrag dan
alsnog moeten worden opgehoest.
Daar stemde de vergadering unaniem mee in.
Volgend voorjaar moet duidelijk
zijn wanneer ’Numeri’ klaar zal zijn
en hoeveel dat nog gaat kosten.

