
 

 

 



 

 

Hallo allemaal, 

 

De vorige les hebben wij het gehad over Spinoza, alleen ben ik toen nog 

één belangrijk item vergeten. Ik ben namelijk vergeten te vertellen dat 

Spinoza het vaak had over oneindigheid!!!  

 

Oneindigheid is iets wat best ingewikkeld is. Het is dan ook een heel oud 

filosofisch probleem. Al heel lang vragen filosofen zich af wat 

oneindigheid is. Ze vragen bijvoorbeeld: ‘’Is de wereld oneindig?’’ ‘’Of 

hoe kan een oneindig heelal groter worden?’’  

Dit zijn moeilijke vragen, wanneer je hier over na gaat denken!  

 

Deze les gaat dus over Spinoza en oneindigheid! Lees de instructie en 

maak de opdrachten. 

 

Instructie: 

 

1: Laatst vond ik een oud verhaal over Spinoza. Dit verhaal staat op de 

volgende pagina. Lees het verhaal.  

 

2: Maak nu de denkchallenges die bij het verhaal horen.  

 

 

 



 

 

Bij Spinoza in Rijnsburg 

 

Het is het voorjaar van 1663. We zijn in Rijnsburg (bij Leiden), en 

kloppen aan bij een beroemd geleerde, Baruch de Spinoza. Hij is 30 

jaar. Hij zit aan een tafel met vellen papier en schrijft een brief. 

 

Het is geen gewone brief, over wat hij heeft beleefd. Het lijkt meer op 

een opstel en het heet “Over het oneindige’. We vragen Spinoza: 

“Waarom hierover?”. “Omdat ik vaak post krijg van vrienden en 

bekenden”, zegt hij, “over vragen die ze zelf heel moeilijk vinden. Ik heb 

twee brieven gekregen over wat ‘oneindig’ is. Dat is een moeilijke 

kwestie, maar ik probeer het zo helder mogelijk uit te leggen en wat tips 

te geven, zodat ze zelf weer verder kunnen denken”. 

 

Heb je zelf al eens nagedacht over wat ‘oneindig’ is? Bijvoorbeeld, of het 

heelal oneindig is? Of het aantal schelpen op het strand? Of 

verliefdheid? 

 

Spinoza legt ons uit dat het helpt, als je een paar dingen goed uit elkaar 

houdt. 

“Kijk”, zegt hij, “een cirkel is oneindig, omdat hij geen begin of eind heeft. 

Dat is zo bij een grote cirkel, maar ook bij een kleine. Maar zand is pas 

oneindig, als het om heel veel zandkorrels gaat, bijvoorbeeld alle zand 

op het strand.” 

 

Er is nog meer aan de hand. Sommige dingen noemen we oneindig, 

omdat we ons er geen grens bij kunnen voorstellen. Bijvoorbeeld de 

grens van het heelal. Andere dingen noemen we oneindig, omdat we de 

grens nog niet ontdekt hebben, maar we denken wel dat er een grens is, 

een begin of een eind. Bijvoorbeeld de afstamming van de mens: ik ben 

de zoon van de zoon van..., en zo maar door. Gaat dit oneindig door, of 

houdt het een keer op? 

 

“En dan is er nog iets heel bijzonders met ‘oneindig’ aan de hand”, zegt 

Spinoza. “Als je iets dat oneindig is, bijvoorbeeld het heelal, in twee 

stukken verdeelt, is elk stuk dan oneindig? Als je eindeloos gelukkig 

bent, omdat je een grote prijs hebt gewonnen, ben je dan vandaag 

eindeloos gelukkig? En morgen weer? 

 

Hoeveel eindeloos geluk is dat bij elkaar?” 



 

 

 

 
  

 

 

    Allebei? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Opdracht 2: Beantwoordt de volgende, moeilijke, uitdagende vragen. 

 

Kan iets wat oneindig is, groter zijn dan iets anders wat ook oneindig is?  

 

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

Stel je voor dat je iets wat nu niet oneindig is, oneindig mag maken: wat zou je dan 

oneindig willen maken? 

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

Bedenk nu zelf iets wat oneindig is. 

            

            

            

            

            

             

 

 

Opdracht 3: Teken een vorm / voorwerp / figuur die oneindig is.  

 

 


