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Docent: Rikus Koops

Docent Rikus Koops, Spinoza-kenner en hertaler van het werk: 
‘Korte Verhandeling van God, de mens en zijn welstand’ ,heeft 
veel ervaring om mensen bekend te maken met het leven, de 
geschriften, en de betekenis van Baruch Spinoza, wereldver-
maard  f ilosoof. 

Rikus Koops heeft de Korte Verhandeling hertaald naar heden-
daags Nederlands. Hierdoor wordt het denken van Spinoza 
voor een breder publiek toegankelijk.
De cursus, die vier avonden beslaat, biedt de gelegenheid om 
nog wat dieper op de thema’s in te gaan.

Na een reeks succesvolle cursussen in Deventer, biedt de afde-
ling van het Humanistisch Verbond de cursus in Borculo aan. 
Deze Spinoza-cursus is toegankelijk voor iedereen. Leden van 
het HV kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief.

Wilt u zich aanmelden voor de Spinoza-cursus?  Maak dan 95 
euro (leden 65 euro) over op rekening: 
NL93 INGB 0000 828 375
ten name van Humanistisch Verbond Deventer
onder vermelding van Spinoza. Vermeld ook uw adres en e-
mail 
Inschrijving geschiedt op basis van binnenkomst.

Wilt u meer weten over Spinoza?

Kijk dan op: www.overspinoza.nl/ (de site van Rikus Koops)
of: spinoza.blogse.nl

Of breng een bezoek aan de Humanistische Canon:
www.humanistischecanon.nl/verlichting/spinoza

Wilt u meer weten over het Humanistisch Verbond?
www.humanistischverbond.nl/afdeling/deventer



Het Humanistisch Verbond Deventer is een 
actieve, open, levensbeschouwelijke vereniging, waar vrij 
onderzoek en dialoog belangrijke  uitgangspunten zijn. 
Humanisten gaan uit van het hier en nu, van menselijke 
vermogens. Zij zien de betekenis van het leven in het leven 
zelf. Door middel van cursussen, themabijeenkomsten, lees-
kringen en f ilmavonden wordt het ondogmatisch denken 
over mens en wereld gestimuleerd.

De  cursus vindt plaats in de Synagoge van Borculo. Een 
passende locatie, niet alleen vanwege de bijzondere plek 
in de Borculose geschiedenis, ook vanwege de gespannen 
relatie tussen Spinoza en de Amsterdamse joodse gemeente.

De synagoge ligt aan de Weverstraat 4 in Borculo. De zaal 
is open vanaf 19.45  De cursus duurt van 20.00 uur tot 
22.00 uur.

De buslijnen 23, 56, 62 en 198 (Belbus) verbinden Borculo  
met de regio. Halte Borculo-busstation.

Spinoza’s visie op de wereld, de 
mens en ons geluk

Een inleiding in het denken van Spinoza
in vier avonden.

Hebben wij een vrije wil? Worden we beloond voor goede 
daden? Is de wereld geschapen voor ons? Hoe kunnen we 
gelukkig worden? Deze en andere vragen staan centraal 
in de  f ilosof ie van Spinoza, de meest gelezen f ilosoof in 
Nederland en de bekendste  f ilosoof uit ons land. 
Hij heeft verrassende gedachten over het juiste leven, de 
manier waarop de wereld werkt, over emoties, levenskunst 
en vrijheid. Al deze gedachten zijn nog steeds relevant 
in de huidige tijd en kunnen antwoord bieden op de 
grote vragen die wij hebben.

De cursus

De cursus richt zich op de f ilosof ie van Spinoza zoals 
weergegeven in de Ethica. Spinoza’s visie op de wereld, 
de mens en ons geluk zullen worden besproken in korte 
lezingen, ondersteund met visuele middelen. 

De lezingen zullen afgewisseld worden met discussie-
momenten en korte werkvormen. Interactie en discussie 
zijn belangrijke onderdelen, zelf nadenken over de stof 
is het doel en het vermogen hiertoe is de enige voor-
waarde voor deelname. Specif ieke voorkennis is niet 
vereist. Een open houding stellen we op prijs.


