‘Spinozaland is méér dan een roman. Bovendien laat het zien dat deze eerste “spinozisten”
allesbehalve wereldvreemde metafysici waren.’ - Wiep van Bunge, hoogleraar in de geschiedenis van
de filosofie
Vaak wordt gedacht dat de Amsterdamse filosoof Spinoza, nadat hij door de joodse gemeenschap in
de ban werd gedaan, in alle eenzaamheid tot zijn radicale en nog altijd zeer invloedrijke ideeën
kwam. Maar niets is minder waar. Spinoza had veel vrienden, zowel binnen als buiten Nederland. Zij
becommentarieerden zijn werk, en leverden een grote bijdrage aan de ontwikkeling van zijn
denkbeelden. Velen van hen maakten deel uit van de kring verlichte geleerden, dichters en
staatslieden uit de zeventiende eeuw, zoals Christiaan Huygens, Gottfried Leibniz en de gebroeders
De Witt.
Dit baanbrekende boek schetst op erudiete wijze de wereld van Spinoza: mannen en vrouwen die
hartstochtelijk op zoek zijn naar vrijheid en naar de waarheid.
We maken kennis met onder anderen de gedreven Saul Morteira, opperrabbijn van de joodse
gemeenschap, die zijn briljante leerling Spinoza tot zijn grote spijt Me verkeerde kant’ op ziet gaan.
Met uitgever Jan Rieuwertsz, die er niet voor terugschrikt de meest opruiende boeken van zijn tijd te
publiceren. En met latinist en geleerde Franciscus van den Enden, die wel wordt beschouwd als
Spinoza’s filosofische leermeester.
In dit verhaal wordt de wereld van Spinoza op schitterende wijze tot leven gebracht. Met veel kennis
van zaken weet Rovere zowel de zeventiende eeuw als de filosofie van Spinoza voor iedereen
toegankelijk te maken.
‘De jonge geleerden vormen geen samenhangende groep die een beweging genoemd kan worden, ze
zijn niet georganiseerd in een partij, noch selectief zoals een exclusief clubje. Het is zelfs geen kring
want er is geen centrum. Vanuit hun studeerkamer, privé-laboratorium, universiteit of achtertuintje,
afkomstig uit onverschillig welke geloofsgemeenschap, als arme burger of rijke patriciër, kan wie dan
ook meedoen als hij maar zijn favoriete domein volgens rationele principes onderzoekt. Precies
daarin onthult zich het enige probleem dat ze met elkaar delen: niemand weet precies wat die “Rede”
inhoudt. Het gaat om een relatie tot de werkelijkheid die ze samen proberen te doorgronden.’
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