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5. Spinoza in Rijnsburg4

Over oneindigheid4

Oneindigheid is een oud, filosofisch probleem. Er is het wiskundige begrip ‘oneindig’, maar ook 
het filosofische begrip ‘oneindig’ als begrip om de wereld te vatten. De vraag of de wereld (het 
heelal, de schepping) oneindig is, is zeer oud en hardnekkig. Een gesprek over oneindigheid 
kan fascinerende vragen opleveren: hoe kan iets – het heelal - dat oneindig is, groter worden? 
Juist de kennismaking met de ruimte en het heelal maakt vragen over oneindigheid voor 
kinderen boeiend. Tegelijk weten we dat gesprekken over oneindigheid gemakkelijk kunnen 
verzanden in taalverwarring. Daarom gaan we te rade bij Spinoza. Spinoza adviseert om 
begrippen te definiëren en heldere onderscheidingen te hanteren. Dat doet hij ook in deze 
brief (zie de bijlage).
Met ‘oneindig’ zijn drie beelden en drie bewegingen verbonden:
l een cirkel; je kunt ‘eindeloos’ blijven rondgaan; je komt weer terug bij waar je begonnen 

bent;
l een grote hoop; je kunt ‘eindeloos’ blijven tellen; je komt nooit klaar;
l een land zonder grens; je kunt ‘eindeloos’ blijven doorreizen; er komt geen einde aan.
De letterlijke tekst in Spinoza’s brief van 20 april 1663 aan Lodewijk Meyer luidt: 

‘Het vraagstuk van het oneindige heeft iedereen altijd bijzonder moeilijk, ja zelfs onoplosbaar 
geleken. Dit komt doordat men geen onderscheid maakte tussen datgene wat als gevolg van 
zijn natuur, d.w.z. krachtens zijn definitie oneindig is, en datgene wat geen grenzen heeft, niet 
krachtens zijn essentie, maar krachtens zijn oorzaak; en dan ook omdat men geen onderscheid 
maakte tussen datgene wat oneindig genoemd wordt omdat het geen grenzen heeft, en 
datgene waarvan wij weliswaar het maximum en het minimum hebben, maar waarvan wij 
toch niet de delen in een getal kunnen uitdrukken; tenslotte omdat men geen onderscheid 
maakte tussen datgene wat wij alleen kunnen begrijpen, maar ons niet kunnen voorstellen, en 
datgene wat wij ons ook kunnen voorstellen.’

Er is nog een reden waarom we hier Spinoza opvoeren. Kinderen maken kennis met een van de 
grootste Nederlandse denkers. De vereniging Spinozahuis koestert twee van de woningen van 
de filosoof, die in Den Haag en die in Rijnsburg (bij Leiden). Op de website van de vereniging 
www.spinozahuis.nl kun je je enigszins een beeld vormen van het leven van Spinoza.

In de bijlage vind je een werkblad, die met enig knip- en plakwerk tot een A4tje is terug te 
brengen. Kopieer dit voor alle kinderen. 
Om Spinoza voor de kinderen tot leven te brengen is het verstandig vooraf iets over hem te 
vertellen. Kijk daarom eens op de website van het Spinozahuis in Rijnsburg.

Openingsscenario
Vertel iets over het leven van Spinoza.
Deel vervolgens de werkbladen uit.
De leestekst kun je gezamenlijk – of individueel laten – lezen.
Laat de kinderen individueel de bladzijde ‘aan de slag’ maken.

4 Met dank aan Pieter Mostert
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Vervolg
De kinderen bespreken met elkaar hun antwoorden uit het schema. Het mooiste is dit in 
kleine groepen te doen, dan kunnen alle kinderen aan bod komen. 
In de hele groep kunnen enkele antwoorden naar voren komen.
Als je voor jezelf de drie beelden en bewegingen (zie oriëntatie) in je achterhoofd houdt, kun je 
gemakkelijk doorvragen.

Verdieping
Laat de kinderen individueel de vraag op de vierde pagina van het werkblad beantwoorden. 
Geef ze voldoende tijd hiervoor.
Wissel enkele antwoorden uit in de hele groep. 
Wie wil reageren?
Probeer enig gesprek op gang te brengen. Let op dat dit niet verzandt.

Afronding
De kinderen schrijven hun wens op in de ruimte op pagina 4 van het werkblad.
Desgewenst kun je de wensen na afloop nog uitwisselen.

Bijlage

Werkblad Spinoza in Rijnsburg, zie de bijlagen op de DVD.


