
 
 
De vertaling van de eerste zin van de Tractatus Theologico-Politicus van 
Spinoza 
 
De eerste zin van de Praefatio van de TTP luidt in het Latijn als volgt: 
 
Si homines res omnes suas certo consilio regere possent, (:)1 
vel si fortuna ipsis prospera semper foret,  
nulla superstitione tenerentur.(;) 
Sed quoniam eo saepe angustiarum rediguntur, ut consilium nullum adferre queant,  
& plerumque ob incerta fortunae bona, quae sine modo cupiunt, inter spem metumque misere  
 fluctuant,(;) 
ideo animum ut plurimum ad quidvis credendum pronissimum habent;  
qui dum in dubio (est) facili momento huc, atque illuc pellitur,  
& multo facilius, dum spe, & metu agitatus haeret,  
praefidens alias, jactabundus, ac tumidus.  
 
Verschillende vertalingen van deze openingszin 
 
Vertaling 1693 – De rechtzinnige Theologant of Godgeleerd Staatkundige Verhandeling, uit 
het Latijn vertaald, te Hamburg, Bij Henricus Koenraad (geen auteur, geen vertaler op 
titelblad vermeld). 
In werkelijkheid is het boek (net als de Latijnse editie) gedrukt bij Jan Rieuwerts Jr. op de 
Egelantiersgracht in Amsterdam. De vertaling is van Jan Hendriksz Glazemaker.  
Na de eerste druk van de Latijnse editie volgde er al snel een verbod van de ‘Hove van 
Holland’ om ‘dit en enkele andere zoogenaamde schadelijke latijnsche boeken te drukken 
divulgeren of te verkopen’.   
 
V
 

oorreden 

Indien de mensen al hun doeningen naar zekere beradingen konden besluiten,  
of indien zij altijd voorspoedig waren;  
zo zou geen waangeloof in hen plaats hebben.  
Maar dewijl zij dikwijls tot die nood en benauwdheid gebracht worden, dat zij geheel  

onmachtig zijn van hen te kunnen beraden,  
en doorgaans ellendelijk tussen hoop en vrees zweven, uit oorzaak van d’  onzekere goederen  

des gevals, daar zij te losselijk na trachten;  
zo is hun gemoed ten meestendeel genegen om alles, dat het voorkomt, te geloven:  
en dit gemoed dus in twijfel zijnde, wordt lichtelijk herwaarts en derwaarts gedreven:  
en veel lichtelijker, dewijl het of van hoop of van vrees aangestuwd blijft,  
zijnde anders veel op zichzelf vertrouwend, verwaand en opgeblazen. 
 
Vertaling van W. Meijer (z.j. ong. eeuwisseling 19de – 20ste eeuw), Godgeleerd-Staatkundig 
Vertoog 
 
Indien de mensen al hunne belangen volgens een vast plan konden regelen,  
of wel als de fortuin hun altijd gunstig was,  

                                                 
1 (…): de tekst in het exemplaar van de TTP uit 1674 in de UB van Amsterdam (1086 E 30). 



zouden zij nimmer in het bijgeloof verstrikt geraken.  
Maar dewijl ze vaak zoozeer in het nauw worden gebracht, dat ze geen raad meer weten,  
en meestal ter wille van de onzekere gunsten der fortuin, welke zij tomeloos najagen, op  

beklagenswaardige wijze dobberen tussen vrees en hoop,  
- is hun geest meest altijd geneigd alles men wil te geloven.  
Deze toch wordt, zoolang hij in twijfel verkeert, zelfs door de geringste aandoening her en  

derwaarts gedreven,  
en dit te meer nog wanneer hij tussen hoop en vrees geslingerd wordt;  
terwijl hij anders geneigd is tot overmatig zelfvertrouwen, pralerij en opgeblazenheid. 
 
Vertaling F. Akkerman, Theologisch-politiek traktaat (1997) 
 
Als de mensen in staat waren al hun zaken volgens een vast plan te regelen  
of als het lot hun altijd goed gezind was, z 
ou het bijgeloof geen vat op hen hebben.  
Maar aangezien zij dikwijls zo in het nauw gedreven worden dat ze zich geen raad meer  

weten,  
en meestal jammerlijk heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees  doordat ze  

onzekere gunsten van het lot zo mateloos begeren   
zijn ze doorgaans al te zeer geneigd aan alles maar geloof te schenken.  
Want zolang de menselijke geest in twijfel verkeert, slaat hij bij het minste of geringste naar  

deze of gene zijde door,  
vooral wanneer hij opgejaagd door hoop en vrees aarzelt;  
in andere omstandigheden is hij weer vol overmoed, pochend en opgeblazen. 
 
Vertaling W.N. Klever, Definitie van het christendom (1999) 
 
Indien mensen al hun zaken naar wijs inzicht konden regelen  
of indien de fortuin hun altijd gunstig gezind was,  
zouden zij van geen enkel bijgeloof bezeten zijn.  
Maar omdat zij dikwijls dermate in het nauw gedreven worden dat zij zich geen raad weten  
en zij vanwege de onzekerheid omtrent de fortuinlijke goederen, die zij mateloos begeren,  

ellendig tussen hoop en vrees heen en weer drijven,  
daarom zijn zij meestal uiterst bereid om de raarste dingen te geloven.  
Immers, omdat hun gemoed in twijfel verkeert, wordt het door het geringste heen en weer  

geslingerd,  
en dit des te gemakkelijker voorzover het door hoop en vrees bewogen wordt,  
lichtgelovig als het is, verwaand en opgeblazen. 
 
Elwes Translation, A theologico-political treatise (1883 / 1951) 
 
MEN would never be superstitious,  
if they could govern all their circumstances by set rules,  
or if they were always favoured by fortune:  
but being frequently driven into straits where rules are useless,  
and being often kept fluctuating pitiably between hope and fear by the uncertainty of fortune's  

greedily coveted favours,  
they are consequently, for the most part, very prone to credulity.  
The human mind is readily swayed this way or that in times of doubt,  
especially when hope and fear are struggling for the mastery,  
though usually it is boastful, over-confident, and vain. 



 
Vertaling Bibliothèque de Pleiade (1954) 
 
Si les hommes avaient le pouvoir d'organiser les circonstances de leur vie au gré de leurs  

intentions,  
ou si le hasard leur était toujours favorable,  
ils ne seraient pas en proie à la superstition.  
Mais on les voit souvent acculés à une situation si difficile, qu'ils ne savent plus quelle  

résolution prendre;  
en outre, comme leur désir immodéré des faveurs capricieuses du sort les ballotte  

misérablement entre l'espoir er la crainte,  
ils sont en général très enclins à la crédulité.  
Lorsqu'ils se trouve dans le doute, surtout concernant l'issue d'un événement qui leur tient à  

coeur,  
la moindre impulsion les entraîne tantôt d'un côté, tantôt de l'autre;  
en revanche, qu'ils se sentent sûrs d'eux mêmes, ils sont vantards et gonflés de vanité.  
 
Vertaling Friedrich Niewöhner (uitgave WBG, 1979 / 19892) 
 
Wenn die Menschen alle ihre Angelegenheiten nach bestimmtem Plan zu führen imstande  

wären  
oder wenn das Glück sich ihnen jederzeit günstig erwiese,  
so stünden sie nicht im Banne eines Aberglaubens.  
Weil sie aber oft in solche Verlegenheiten geraten, dasz sie sich gar keinen Rat wissen,  
und weil sie meistens bei ihrem maszlosen Streben nach ungewissen Glücksgütern kläglich  

zwischen Furcht und Hoffnung schwanken,  
ist ihr Sinn in der Regel sehr dazu geneigt, alles Beliebige zu glauben.  
Denn sobald er einmal in Zweifel befangen ist, genügt ein leichter Anstosz, ihn dahin oder  

dorthin zu treiben,  
und das um so leichter, wenn er zwischen Furcht und Hoffnung schwankt,  
während er sonst nur allzu zuversichtlich, prahlerisch und aufgeblasen ist. 
 
De meeste vertalingen hebben geen oog voor het logisch vervolg bij de omslag ‘in twijfel 
weten wij het niet meer’ (op het punt waar de gezindheid blijft steken) naar ‘vol 
zelfvertrouwen, pochend en opgeblazen’. In het Latijn wordt die omslag aangegeven door 
‘alias’, dat wij voorstellen te vertalen met ‘in het vervolg’2. Dat er bij die omslag ook een 
logisch vervolg is met het voorgaande wordt in deze vertalingen niet tot uitdrukking gebracht. 
Alleen de vertaling van Klever benadrukt die voortgang, waarbij hij echter geen oog heeft 
voor de omslag, die plaatsvindt (eigenlijk schrapt hij in de vertaling het ‘alias’):  
 
- Immers, omdat hun gemoed in twijfel verkeert, wordt het door het geringste heen en weer 

geslingerd,  
- en dit des te gemakkelijker voorzover het door hoop en vrees bewogen wordt,  
- lichtgelovig als het is, verwaand en opgeblazen. 

 
 

                                                 
2   Woordenboek Latijn / Nederlands, Pinkster, p.45. Georges in het ‘Ausfühliches Lateinisch – Deutsches 
Wörterbuch’: zu einer andern Zeit (als der jetzigen), ein anders Mal, sonst, sowohl von der Zukunft als von der 
Vergangenheit. Lewis and Short (A Latin dictionary): At another time … In the future, freq. in contrast with 
nunc. 



 
De overige vertalingen benadrukken de omslag: 
 
Glazemaker: 
 
- en dit gemoed dus in twijfel zijnde, wordt lichtelijk herwaarts en derwaarts gedreven:  
- en veel lichtelijker, dewijl het of van hoop of van vrees aangestuwd blijft,  
- zijnde anders veel op zichzelf vertrouwend, verwaand en opgeblazen. 
 
Meijer: 
- Deze toch wordt, zoolang hij in twijfel verkeert, zelfs door de geringste aandoening her en  

derwaarts gedreven,  
- en dit te meer nog wanneer hij tussen hoop en vrees geslingerd wordt;  
- terwijl hij anders geneigd is tot overmatig zelfvertrouwen, pralerij en opgeblazenheid. 
 
Akkerman: 
- Want zolang de menselijke geest in twijfel verkeert, slaat hij bij het minste of  

geringste naar deze of gene zijde door,  
- vooral wanneer hij opgejaagd door hoop en vrees aarzelt;  
- in andere omstandigheden is hij weer vol overmoed, pochend en opgeblazen. 
 
Elwes translation: 
 
- The human mind is readily swayed this way or that in times of doubt,  
- especially when hope and fear are struggling for the mastery, 
- though usually it is boastful, over-confident, and vain. 
 
Vertaling Bibliothèque de Pleiade 
- Lorsqu'ils se trouve dans le doute, surtout concernant l'issue d'un événement qui leur tient 

à coeur,  
- la moindre impulsion les entraîne tantôt d'un côté, tantôt de l'autre; 
- en revanche, qu'ils se sentent sûrs d'eux mêmes, ils sont vantards et gonflés de vanité. 
 
Vertaling Friedrich Niewöhner (uitgave WBG) 
- Denn sobald er einmal in Zweifel befangen ist, genügt ein leichter Anstosz, ihn dahin oder 

dorthin zu treiben,  
- und das um so leichter, wenn er zwischen Furcht und Hoffnung schwankt, 
- während er sonst nur allzu zuversichtlich, prahlerisch und aufgeblasen ist. 
 
Alleen de vertaling van Klever laat dus het ‘logische vervolg’ duidelijk blijken. Maar ook 
Klever vertaalt niet zorgvuldig, want Spinoza wil zeggen, dat de gezindheid (animus) 
opgejaagd door hoop en vrees (spe et metu agitatus) blijft steken (haeret) en ‘bijgelovig’ 
wordt (superstitio) en zó in het vervolg (alias) vol zelfvertrouwen (praefidens), hetgeen  zowel 
naar buiten (jactabundus – pochend) als naar binnen (tumidus – opgeblazen) zich openbaart. 
Eén van de kenmerken van de ‘superstitio’ is immers, dat er geen beweging meer is! 
 
 
 
 
 



Voorstel voor een vertaling van de eerste zin van de TTP 
 
Hoezeer de vertaling tegelijk interpretatie van een tekst betekent, laat dit kleine voorbeeld aan 
het begin van de TTP duidelijk zien. Wij stellen voor de zin als volgt te vertalen: 
 
Als de mensen al hun zaken volgens een zeker plan (consilium) konden beheersen, 
of als het fortuin hun altijd gunstig was,  
zouden zij in geen bijgeloof verstrikt raken. 
Maar aangezien zij dikwijls zo in het nauw gedreven worden dat ze geen plan (consilium)  

naar voren kunnen brengen,  
en meestal door de onzekere gunsten van het fortuin, welke zij zo mateloos begeren,  

jammerlijk heen en weer drijven tussen hoop en vrees 
hebben zij daarom een gezindheid (animus), die al te zeer geneigd is aan alles maar geloof te  

schenken;   
zolang als die in twijfel is, wordt hij bij een gemakkelijk zetje (momentum) naar deze of gene  

kant in beweging gebracht,  
des te gemakkelijker totdat3 hij opgejaagd door hoop en vrees blijft steken,  
in het vervolg (alias) vol zelfvertrouwen, pochend en opgeblazen. 
 
Prachtig zet Spinoza in één zin voor ons neer hoe bijgeloof ontstaat. Vanwege de afwezigheid 
van een zeker plan (dat binnen in ons is) en het altijd gunstige fortuin (dat van buiten op ons 
afkomt) ontstaat er de gezindheid om aan alles maar geloof te schenken; in de twijfel daarover 
kan elk zetje weer wat in beweging brengen (de beweging tussen ‘van binnen en van buiten’), 
totdat er een moment komt dat het opgejaagde slachtoffer blijft steken  in het bijgeloof, 
waarbij iemand  vol zelfvertrouwen is, pochend (van buiten) en opgeblazen (van binnen). 
 
Addendum 
 
Er is in de eerste zin dus sprake van een chiasme ‘van binnen / van buiten – van buiten / van 
binnen’. Vanuit deze eerste zin is het mogelijk licht te laten vallen over de opbouw van de 
hele TTP, die eveneens chiastisch van aard is. Daarbij wordt de Voorrede (Praefatio) verdeeld 
in twee delen, eerst een politiek deel (vanuit het ‘bijgeloof’), daarna een theologisch deel 
(vanuit ‘de verwondering dat mensen die er prat op gaan de christelijke godsdienst te belijden, 
dat is liefde, vreugde, vrede, zelfbeheersing en trouw (fides – ‘geloof’) jegens allen,  
met meer dan vijandige gezindheid strijden en op elkaar dagelijks de bitterste haat uitoefenen,  
zodat men gemakkelijker hieraan (nl de bitterste haat) dan daaraan (nl. liefde, vreugde etc.) 
ieders trouw (fides – ‘geloof’) kan herkennen). Zo ontstaat de volgende chiastische opbouw: 
 
Voorrede  politiek deel   
  theologisch deel 
Tractatus theologisch deel 
  politiek deel 
 
In contrast met de chiastische opbouw van de eerste zin, waarbij het chiasme betrekking heeft 
op ‘van binnen / van buiten – van buiten / van binnen’ heeft het chiasme nu omgekeerd 
betrekking op ‘van buiten (politiek deel) /  van binnen (theologisch deel) – van binnen 
(theologisch deel) / van buiten (politiek deel)’.  

                                                 
3 Georges, s.v. dum: Zur Angabe, dasz die Handlung der Hauptsatzes dauere bis zum Entreten der Handlung im 
Nebensatze (mit dem Indikativ).  



Spinoza kan dit doen omdat hij in zijn (terechte!) afkeer van elke sekte van ‘gelovigen’ het 
‘ius circa sacra’ (‘recht over de heilige zaken’) geheel en al  in handen legt van de overheid 
(Hoofdstuk XIX). In de 17de eeuw is deze opstelling begrijpelijk. Aan het begin van het derde 
millennium, in de 21ste eeuw, kan dit echter niet meer zo gezegd worden vanwege de 
(terechte!) scheiding van kerk en staat.  
Hoe de stem van Spinoza ons toch nog iets te zeggen heeft over de verhouding ‘kerk – staat, 
staat - kerk’, dat de komende decennia of misschien wel de komende eeuwen de politieke 
agenda zal beheersen (het Moslim-fundamentalisme en misschien tzt ook het kerkelijke 
fundamentalisme (de toenemende invloed van ‘rechts’ in de kerk!)), zal pas duidelijk kunnen 
worden, als wij eerst zorgvuldig luisteren naar wat  hij in zijn 17de eeuwse situatie te zeggen 
heeft. Daarbij kan de wijze, waarop Spinoza zijn betoog zeer zorgvuldig opbouwt, ons van 
dienst zijn. Pas daarna mogen wij ons afvragen hoe wij hetzelfde, dat Spinoza in zijn situatie 
van de 17de eeuw onder woorden wilde brengen, nu in onze situatie hebben te verwoorden.  
 
In de komende tijd zal bij leven en welzijn meer over de opbouw van de TTP (ook in relatie 
met de opbouw van de Ethica) in dit artikel opgenomen worden. 
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