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Over de studiewijzer 

Woord vooraf 
U hebt zich opgegeven voor de zelfstudiecursus van het lezen van de Ethica van Spinoza, in 
deze proloog zal ik in het kort weergeven wat we in deze zelfstudiecursus gaan doen. 

Leerdoel 
Het doel is dat de deelnemer na het lezen van de Ethica en het toepassen van de in deze 
studiewijzer aangeboden middelen een doortimmerde kennis krijgt van de inhoud van de 
Ethica en leert onderkennen welke betekenis dit boek voor de deelnemer kan hebben. 

Opzet studiewijzer 
De studiewijzer begint met een inleiding waarin enige uitleg betreffende de studiewijzer is 
opgenomen en algemene achtergrondinformatie over Spinoza. Hierna volgen acht modules. 
In de eerste module blijft de Ethica nog even gesloten en wordt door middel van andere 
teksten  een goede startpositie geboden voor het daadwerkelijke lezen van de Ethica. De 
volgende zeven modules behandelen stap voor stap de Ethica. In de tweede en derde 
module staat het eerste deel van de Ethica centraal. In de vierde en vijfde module 
behandelen we deel 2, daarna behandelen we de laatste drie delen van de Ethica elk in één 
module. 
De opbouw van de modules is min of meer gelijk. De module begint met een leesopdracht 
en een korte inleiding van het te lezen deel. Deze leesopdracht wordt gevolgd door een 
leeswijzer die met name behulpzaam kan zijn bij het herlezen van de tekst. De module
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 eindigt met een aantal zelftoetsvragen waarmee de deelnemer aangespoord wordt om de 
gelezen tekst nogmaals te bekijken en met eigen woorden te vertalen. In deze vragen wordt 
geprobeerd het behandelde deel in het licht van de gehele Ethica te plaatsen. 

Ondersteuning 
De deelnemer wordt ondersteund bij het doorlopen van de studiewijzer op twee wijzen. Ten 
eerste kunnen de antwoorden op de zelftoetsvragen opgestuurd worden naar de 
studiebegeleider die hierop een reactie naar de deelnemer stuurt. De reactie zal geen 
volledige beoordeling van de antwoorden zijn, maar is gericht op het nader uitleggen van 
lastig gevonden delen en het eventueel corrigeren van mogelijk foutieve conclusies of 
gevolgtrekkingen. Ten tweede kan de studiebegeleider benaderd worden met specifieke 
vragen. Opgemerkt dient te worden dat de studiewijzer is gericht op zelfstudie en dat aan de 
ondersteuning van de studiebegeleider een zekere maximale tijdsbesteding is verbonden. 
Communicatie vindt plaats via email en er dient gebruik te worden gemaakt van de 
verstrekte antwoordformulieren. 
De studiebegeleiding wordt uitgevoerd door Rikus Koops, Spinozakundige woonachtig te 
Deventer. Rikus Koops heeft zijn sporen op het gebied van Spinoza verdiend met het 
publiceren van een hertaling van Spinoza’s Korte Verhandeling in 2012. Sindsdien werkt hij 
aan notities die hij via zijn websites verspreidt en houdt hij cursussen en lezingen over 
Spinoza. Meer informatie over de heer Koops en zijn activiteiten is te vinden op zijn website 
www.overspinoza.nl. 

Studiebelasting 
De insteek van de studiewijzer is een nauwkeurig lezen van de Ethica en daarom wordt er 
van de deelnemer een zekere inspanning gevraagd. De deelnemer dient de Ethica te lezen, 
te herlezen en de zelftoetsvragen te beantwoorden. Uitgangspunt is dat het doorlopen van 
een module ongeveer drie weken zal kosten. De deelnemer kan echter op eigen tempo 
werken. 

Afkortingen 
In de studiewijzer wordt gebruik gemaakt van afkortingen om met name te verwijzen naar 
de teksten van Spinoza. De volgende afkortingen zullen hiervoor gebruikt worden. 
 
E Ethica E4p13 = Ethica deel 4 stelling 13. 
Ep Brieven (Epistola) Ep37 = Brief 37 
KV Korte Verhandeling van God, de mens en zijn 

welstand 
KV1.2.3 = Korte Verhandeling deel 1, 
hoofdstuk 2, paragraaf 3 

TIE Over de verbetering van het verstand 
(Tractatus de intellectus emendatione 

TIE 13= Verbetering van het verstand 
paragraaf 13 

TTP Theologisch-politiek traktaat (Tractatus 
theologico-politicus) 

TTP 25= Theologisch-politiek Traktaat 
paragraaf 25 
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Over het lezen van de Ethica 

De Ethica is geen eenvoudig boek, het is een boek dat zijn inhoud pas prijs geeft bij 
intensieve bestudering en enig doorzettingsvermogen is zodoende onontbeerlijk. Daar 
tegenover staat een grote rijkdom aan ideeën en betekenis die een grote inspanning meer 
dan goed kan maken. De Ethica moet echter wel een beetje bij u passen. 
 

 
 

 
Als Spinoza en zijn denken u ligt, zult u merken dat het lezen van de Ethica vele momenten 
van herkenning en waardering zal bieden. De Ethica biedt een glasheldere wijze van 
redeneren die wellicht soms enigszins vormelijk uitpakt maar geeft daarnaast toelichtingen 
en opmerkingen die een vrijere vorm en opzet kennen en het geheel van lucht voorzien. Laat 
u niet direct afschrikken door de stelligheid van de geometrische vorm, zet u soms over 
enige wrevel en twijfel heen en  probeer door de stelling heen te lezen wat Spinoza ons 
werkelijk wil vertellen. Houd in het achterhoofd wat hij ons uiteindelijk duidelijk wil maken, 
namelijk hoe wij zouden moeten leven om zo gelukkig mogelijk te zijn.  
 
Om de Ethica te begrijpen volstaat het alleen lezen ervan niet. De Ethica is geen boek dat 
men leest maar is één grote gedachtegang die men volgt. Als u de  Ethica alleen leest, doet u 
niets anders dan de kennis van iemand anders kopiëren. Spinoza verwacht niet dat u zijn 
kennis kopieert maar dat u deze reproduceert en zich eigen maakt. Hoe kunt u de Ethica het 
beste lezen om u de gedachtegang van Spinoza eigen te maken? Twee min of meer 
tegengestelde houdingen zijn hiervoor noodzakelijk. Ten eerste een kritische houding ten 
opzicht van het geschrevene. Een houding die de weergegeven zaken tegen het licht houdt, 
onderzoekt en toetst. Ten tweede een geduldige en welwillende meegaandheid om de 
schrijver te volgen in zijn proces. Niet vanzelf logische aannames in het begin blijken een 
essentieel onderdeel te vormen in een coherent geheel van gedachten waarbij ieder 
onderdeel bijdraagt aan de plausibiliteit. De eerste houding, de kritische, zal eenvoudiger 
zijn. De vorm van de Ethica roept zo niet een wrevel dan toch een zekere achterdocht op of 
het allemaal wel zo stellig is als beschreven. Het tweede, de welwillendheid, is vanuit deze 

Figuur 1: Cartoon Fokke & Sukke 
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vorm lastiger op te brengen. Ik citeer daarom maar Spinoza zelf, als hij aan het einde van de 
Korte Verhandeling schrijft: 

Verwonderd u niet over deze nieuwigheden want het is u zeer goed bekend dat een 
zaak geen waarheid bezit omdat zij niet door velen aangenomen wordt. […] Als u bij 
het doorlezen hiervan enige bezwaren mocht ontmoeten met betrekking tot wat ik hier 
voor zeker heb aangenomen, dan verzoek ik u om u niet direct te haasten om datgene 
te weerleggen. Doet u dit pas als u het voorafgaande voldoende tijd heeft gegeven en 
met voldoende overwegingen heeft overdacht. Als u dit doet, dan ben ik er zeker van 
dat u de vruchten van de boom zult ontvangen, zoals u verwacht. 

 

Lezen in drie stappen 
De Ethica is geen eenvoudig boek en geeft zich pas prijs bij intensieve bestudering. Om dit te 
bewerkstelligen adviseren we het lezen in drie stappen. De eerste stap is een integrale lezing 
van een deel van de Ethica, van begin tot eind, zoals de tekst is opgeschreven. De tweede 
stap is een herlezing van de tekst waarbij u zich richt op de belangrijke passages en vanuit 
hier teruggrijpt op eerdere stellingen, definities en axioma’s. De derde stap is een 
beoordeling van de tekst vanaf een afstand met als doel om u de tekst eigen te maken en de 
tekst te plaatsen in het geheel van de Ethica. De opbouw van de modules volgt deze drie 
stappen. Elke stap kent een aantal algemene aanwijzigen die ik u hierbij graag geef. 
 
Stap 1: eerste lezing 
• Lees in de aangeboden volgorde. Start bij de definities en de axioma’s en neem hiervoor 

de tijd, zeker bij deel 1. 
• Probeer een definitie te vertalen in uw eigen woorden, probeer een voorbeeld te geven. 

Probeert u zich de definitie eigen te maken. Houd in het achterhoofd dat een ideale 
definitie bij Spinoza de essentie van het gedefinieerde uit moet drukken en dat alles van 
de gedefinieerde zaak uit deze ideale of essentiele definitie moet volgen. Niet elke 
definitie in de Ethica is echter een essentiele definitie, veel definities zijn bedoeld als 
afbakening van een term, als een nominale definitie. De werkelijke inhoud van het begrip 
(de essentiele definitie in uw eigen hoofd) moet vaak groeien bij het vorderen door de 
Ethica. Stap dus soms over lastige definities heen, beschouw deze als een nominale 
definitie en probeer later of u de definitie kunt uitbreiden tot een essentieel begrip van 
de zaak. 

• Axioma’s moeten zelf-bevestigend zijn en voor zichzelf spreken. Lees alle axioma’s goed 
door en stel vast of ze voor u voor zichzelf spreken. Kunt u situaties of omstandigheden 
bedenken waarbij het axioma niet klopt? 

• Na de definities en axioma’s kunt u de stellingen lezen. Probeer bij het lezen van de 
stellingen eerst te snappen wat de stelling betekent. Neem dan het bewijs door en kijk 
terug naar de relevante definities, axioma’s en stellingen waar het bewijs gebruik van 
maakt. Weest u zich ervan bewust dat sommige stellingen een tussenstap zijn naar een 
volgende stelling. Ook hier geldt dat het begrip van een stelling soms komt bij een 
volgende stelling. Mocht u tekstdelen overslaan of minder aandacht geven, sla dan de 
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bewijzen over maar in geen geval de toelichtingen en opmerkingen want deze zijn vaak 
essentieel en bovendien eenvoudiger dan de bewijzen. 

 
Stap 2: herlezen 
Een tweede lezing kan zeer veel bijdragen aan een goed begrip. Bij de tweede lezing zijn er 
een aantal aandachtspunten die ik u mee wil geven: 
• Spinoza gebruikt termen vaak op een andere wijze dan wij gewend zijn. Bij het lezen van 

de Ethica kan het daardoor voorkomen dat u uw eigen interpretatie vermengdt met het  
gebruik van Spinoza. Bij de term God is dit bijvoorbeeld heel snel het geval. Probeer altijd 
goed Spinoza’s definitie en gebruik in het oog te houden en vervang indien u dit moeilijk 
valt de term met een andere voor u adequate term, afkorting of letter. 

• Het werkt vaak goed om bij de tweede lezing de stelling niet in hun weergegeven 
volgorde te lezen maar te beginnen bij de essentiele stellingen en vanaf deze stelling 
terug te lezen naar de voorgaande stellingen waarop de stelling is gebasseerd. De 
studiewijzer biedt meestal een leesinstructie die aangeeft in welke volgorde een tweede 
lezing plaats kan vinden.  
 

Stap 3: eigen maken 
Als u klaar bent met de tweede lezing, is het zinvol om terug te kijken en vanuit een eigen 
perspectief naar de tekst te kijken. De volgende zaken kunnen hierbij waardevol zijn: 
• Neem een stap terug. Richt u niet op de bewijzen maar probeer na te gaan wat Spinoza 

“in het complete plaatje” probeert duidelijk te maken. Wat is zijn bedoeling? Welke rol 
speelt deze tekst of dit deel van de Ethica in het geheel? 

• Probeer een deel van de Ethica te verpakken in een “elevator-pitch”. Leg in maximaal 
twee minuten uit wat bedoeld wordt en gebruik zo weinig mogelijk technisch 
vocabulaire. 

• Ben u het eens met Spinoza? Op welke punten niet? Hebt u moeite met de vorm of met 
de inhoud? Wat kan de tekst doen voor u, voor uw keuzes in het leven? 

• Hoe past deze tekst in het doel van de Ethica als geheel? Worden volgens u juiste 
stappen gezet op de weg naar de bestemming (zie toelichting E5p42). 

• De studiewijzer biedt ter ondersteuning van de derde stap een aantal zelftoetsvragen die 
helpen terug te grijpen op de tekst en deze tekst in eigen woorden samen te vatten. 

Opbouw en inhoud van de Ethica 

In deze studiewijzer is de opbouw en inhoud van de Ethica op een aantal verschillende 
wijzen duidelijk gemaaktt. Ten eerste is in bijlage 1 de inhoud van de verschillende delen 
puntsgewijs aangegeven. Hiervan afgeleid is een overzicht van de opbouw in de vorm van 
een kaart. Hieronder is de hoofdroute van de Ethica in kaartvorm weergegeven. Bij de 
verschillende modulen is een detailkaart opgenomen die het betreffende deel van de Ethica 
laat in meer detail laat zien. In bijlage 1 is de volledige gedetaileerde kaart opgenomen. 
Tot slot is bij elke module een korte samenvatting van het behandelde deel van de Ethica 
opgenomen.  
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Over Spinoza 

In de Ethica laat Spinoza weinig zien van zijn persoon. De Ethica is opgebouwd vanuit 
“eeuwige” en algemene waarheden die niet af zouden moeten hangen van een persoonlijke 
overtuiging. We hoeven zodoende niet noodzakelijk veel te weten over de persoon Spinoza. 
Desondanks bied ik hier in het kort enige biografische  informatie. 
 
Spinoza, geboren in Amsterdam is 1632, is een kind van Joods-Portugese ouders. Zijn ouders 
zijn gevlucht uit Portugal toen daar de druk op Joden werd opgevoerd en hebben een 
nieuwe woonplek in Amsterdam gevonden alwaar zijn vader handel dreef. Er zijn weinig 
biografische gegevens van Spinoza bekend. Zijn moeder overlijdt als Spinoza nog maar een 
jongen van zeven of acht jaar is. Zijn vader overlijdt als hij begin twintig is. Tegen die tijd 

Figuur 2: De Ethica van Spinoza in kaartvorm 
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heeft Spinoza een opleiding binnen de Joodse gemeenschap gevolgd. Spinoza neemt na het 
overlijden van zijn vader samen met zijn broer het bedrijf op zich en verkeert hierdoor in 
toenemende mate onder handelaren in Amsterdam. Rond deze tijd zal ook waarschijnlijk zijn 
belangstelling naar filosofen buiten het Joodse denken worden aangewakkerd en zeer 
waarschijnlijk begint hij rond deze tijd ook lessen te volgen in Latijn bij de vrijdenker 
Franciscus van den Enden. Hier doet hij niet alleen kennis op van de Latijnse taal maar hij 
maakt ook kennis met de filosofie van Descartes. Of het de ideeën zijn die Spinoza vanuit 
deze nieuwe kenniskring krijgt of dat het een zakelijk conflict is, dat is onbekend, maar zeker 
is dat in 1656 Spinoza zodanig tegen de regels van de Joodse gemeenschap ingaat dat hij uit 
de gemeenschap wordt verbannen. Van de jaren die hierop volgen is zeer weinig bekend, 
zeer waarschijnlijk houdt hij zich op in de kenniskring die hij rond deze tijd heeft opgebouwd 
bij vrijdenkers en collegianten. Mogelijk volgt hij enige opleiding aan de universiteit van 
Leiden, in 1660 woont hij in ieder geval dicht bij Leiden in Rijnsburg.  
 

 
 

 
Rond deze tijd weten we weer meer van zijn doen en laten, er zijn brieven bekend uit deze 
periode en ook begint hij zijn eerste boeken te schrijven. Een inleiding op het denken van 
Descartes verschijnt, hij schrijft een boek over de verbetering van het verstand en schrijft de 
Korte Verhandeling, een voorstudie van de beroemde Ethica. Na zijn verhuizing naar 
Voorburg en later naar Den Haag zal hij echter zijn grote werken schrijven. Ten eerste is dat 
natuurlijk de Ethica, maar ook de politieke werken, het Theologisch-politiek traktaat en het 
Politiek tractaat schrijft hij in deze periode. Aan het laatste boek werkte hij toen hij in 1677 
aan tuberculose overleed. 
Zelfs de tegenstanders van Spinoza, zijn eerste biograaf Colerus voorop, waren het 
eensluidend met elkaar eens over de onberispelijke levenswandel van Spinoza. Mochten er 
geruchten over hem de ronde hebben gedaan, dan zouden zij deze zeker hebben genoteerd. 
Maar hoe groot de kritiek op zijn werk is, zo groot is het ontzag voor zijn levenswandel. 
Sober, kalm en beheersd, dat is het beeld dat wij krijgen vanuit deze biografieën. 
Het werk van Spinoza wordt voor het grootste deel pas na zijn dood uitgegeven. De vrijheid 
van pers was in de republiek nog niet zodanig dat alles uitgegeven kon worden. Het 
Theologisch-politiek traktaat heeft Spinoza uitgegeven maar dit gaf zeer veel rumoer en na 

Figuur 3: Spinozahuis te Rijnsburg 
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de veroordeling en het uiteindelijke overlijden van Coerbach zal Spinoza weinig trek hebben 
gehad in publiceren. Onder vrienden circuleerden zijn werken wel, en deze vrienden zorgden 
voor de uitgave van zijn werken, reeds in het jaar van zijn overlijden. 
 

 
 

 
Spinoza’s denken wordt vaak in lijn met de rationalisten geplaatst en dat met name in het 
verlengde van Descartes. Zeker is dat er belangrijke overeenkomsten zijn, maar de basis van 
de filosofie van Spinoza is breder dan Descartes en overstijgt een simpele classificering als 
rationalistisch. Sporen van Griekse filosofen zijn aanwezig, met name de stoïcijnen, zijn 
taalgebruik is nog sterk Scholastiek, al zijn de denkbeelden faliekant anders. De Joodse 
opleiding heeft ongetwijfeld sporen achtergelaten in zijn denken, al zijn deze niet zeer 
duidelijk aan te duiden. Spinoza staat in een geschiedenis van denken maar geeft aan al deze 
invloeden een sterke eigen interpretatie en hij presenteert zijn werk als onafhankelijk van 
zijn voorgangers. In de Ethica vinden we nauwelijks verwijzingen naar andere filosofen.  
Zijn denken is na zijn dood enigszins ondergronds gegaan. Het openlijk uitkomen voor zijn 
ideeën was nog lang na zijn overlijden een gevaarlijke bezigheid maar dit heeft velen er niet 
van weerhouden om zijn werk te lezen. Opvallend is hoeveel repliek en reactie zijn werk 
heeft doen ontstaan. In de filosofie heeft Spinoza geen volgers en voorzetters gehad, al zijn 
er duidelijk filosofen geweest die sterk door hem zijn beïnvloed, bijvoorbeeld Schopenhauer. 
In Nederland is zijn denken weer aan de oppervlakte gekomen in de negentiende eeuw, 
bijvoorbeeld door de aandacht die hij kreeg van Johannes van Vloten. Spinoza is door hem 
en anderen op de kaart gezet en sinds die tijd is hij niet meer uit beeld geraakt, opvallend 
genoeg onder een brede laag van de bevolking. Spinoza is in zeker zin een volkse filosoof 
met een breed draagvlak buiten de academische wereld. 
In de laatste decennia trekt de belangstelling nog meer aan. Het is opvallend hoeveel boeken 
over Spinoza de laatste tijd verschijnen en hoe vaak hij terugkomt in kranten en tijdschriften. 

Figuur 4: Portret Spinoza 
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Gebruikte literatuur 

 

 

Ethica 
Ik maak gebruik van de Ethica vertaling van Corinna 
Vermeulen.  
Gezien het intensieve gebruik is het raadzaam om van 
dezelfde vertaling gebruik te maken bij deze 
studiegroep. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Briefwisseling 
Voor de brieven maak ik gebruik van de uitgave van de 
Wereldbibliotheek. 

Korte Vehandeling 
De vertaling van de Korte Verhandeling door Rikus 
Koops wordt hier gebruikt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Verhandeling over de verbetering van het verstand 
Er zijn verschillende vertalingen van de TIE. Ik maak 
graag gebruik van de vertaling van Klever, maar de 
vertaling van Verbeek is ook prima. 
 

 

Theologisch-politiek traktaat 
Voor het Theologisch-politiek traktaat maak ik gebruik 
van de uitgave van de Wereldbibliotheek. 
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Module 1 
- 

Het begin 

Tekstfragmenten ter inleiding 
 

 

 

 

  

   

   

   

   

Woord vooraf 

De Ethica is een boek dat op zichzelf staat en voor het begrip van de Ethica is daarom in 
principe geen voorafgaande kennis noodzakelijk. Met enige voorkennis kan het begrip echter 
wel vereenvoudigd worden, zeker aangezien de Ethica bijna 350 jaar geleden geschreven is. 
Voorafgaande kennis op een aantal gebieden kan daarom helpen. 
Ten eerste is het prettig om vooraf te onderkennen waar de Ethica over gaat en wat het doel 
is geweest van Spinoza om dit boek te schrijven. De opzet van de Ethica, in geometrische 
stijl, maakt het lastig om dit doel voor ogen te krijgen en tijdens het lezen te houden. Ten 
tweede kan de geometrische opmaak de beginnende lezer mogelijk afschrikken en 
voorafgaande kennis op dit gebied kan zodoende prettig zijn. Deze geometrische methode 
hangt samen met Spinoza’s mening over waarheid en hoe we deze waarheid kunnen 
bereiken. Dit is het derde punt waarop enige voorkennis waardevol is. De geometrische 
methode en de weg naar waarheid hangt bij Spinoza sterk samen met Spinoza’s Godsbegrip. 
De Ethica is hierin helder maar de gedachtegang van Spinoza is zeker wat God betreft niet 
eenvoudig te begrijpen. Ten vierde zullen we daarom voorafgaand kijken naar wat Spinoza’s 
Godsbegrip inhoud.
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Deze module zal deze vier zaken behandelen. In tegenstelling tot de volgende modules 
worden in deze module niet drie stappen doorlopen maar worden vier tekstfragmenten 
aangeboden met elk een aantal zelftoetsvragen. 
Tot slot wordt een vijfde tekstfragment behandeld dat wel uit de Ethica komt, namelijk een 
fragment uit het slot van de Ethica.  

Eerste tekstfragment 

Leesopdracht 
Het eerste tekstdeel van deze module is afkomstig uit de Verhandeling over de verbetering 
van het verstand (TIE). Het betreft het eerste deel, namelijk paragraaf 1 tot en met 16. 

Wat vertelt Spinoza ons in dit tekstdeel? 
In dit tekstfragment spreekt Spinoza tot ons op een zeer persoonlijke wijze, dit doet hij in 
geen enkele andere tekst. Spinoza geeft ons in inkijk in zijn eigen afwegingen en hij 
bespreekt het traject dat hij heeft afgelegd in zijn zoektocht naar het ware geluk. 

Zelftoetsvragen  
1. Lees de eerste paragraaf nogmaals aandachtig. Welke zaken vallen u op en wat beweert 

Spinoza over deze zaken in deze kernachtige zinnen? Leg uit waar Spinoza naar streeft. 
2. In paragraaf 2 tot en met 8 werkt Spinoza in stapjes naar een steeds grotere afwijzing 

van wat men in het algemeen goed noemt en naar een steeds fermere houding richting 
het volmaakte goed. Vat deze paragrafen voor u zelf samen in ongeveer 100 woorden. 

3. Spinoza is op zoek naar geluk,  het hoogst mogelijke geluk. In dit deel van de TIE geeft 
Spinoza aan waarin we dit geluk kunnen vinden. Geef aan waarin dit volgens Spinoza ligt. 

4. Spinoza onderscheidt in de TIE twee soorten goed, het ware en het hoogste goed. 
Tevens wijkt hij af van wat we normaliter goed noemen. Geef aan welke uitleg van goed 
Spinoza afkeurt en wat hij met de twee soorten goed bedoeld. 

5. Het begrip God heeft een belangrijke plaats in het denken van Spinoza. Kunt u vanuit 
deze paragrafen van de TIE aangeven wat Spinoza onder God zal verstaan en waarom 
God zo belangrijk voor hem is? 

Figuur 5: Voorblad Ethica 
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Tweede tekstfragment 

Leesopdracht 
Het tweede tekstdeel van deze module is afkomstig uit de Verhandeling over de verbetering 
van het verstand (TIE). Het betreft het paragraaf 99 tot en met 105. 
De tekst is niet eenvoudig. Laat u hier niet door afschrikken, probeer er zo veel mogelijk uit 
te halen maar vergeet niet dat het lezen van deze teksten primair is bedoeld als eerste 
kennismaking en als ondergrond voor het lezen van de Ethica. Al deze onderwerpen komen 
in latere modules nogmaals aan bod. 

 
 

Wat vertelt Spinoza ons in dit tekstdeel? 
In dit deel van de TIE behandelt Spinoza op welke wijze wij onze ideeën en gedachten 
moeten ordenen om tot juiste conclusies te komen. We kunnen hieruit afleiden waarom de 
Ethica een geometrische betoogtrant heeft. 

Zelftoetsvragen  
1. Spinoza onderscheidt een drietal soorten bronnen van kennis. Welke drie soorten zijn dit 

en welke van deze drie moeten we gebruiken om juiste kennis te verkrijgen? 
2. Op welke wijze kunnen we de vaste en eeuwige dingen leren kennen? Hoe is het 

mogelijk dat wij als beperkt zijnde deze eeuwige zaken kunnen leren kennen? 
3. In de laatste paragraaf spreekt Spinoza over een fundament onder onze kennis. Wat zou 

hij hiermee bedoelen? 
4. Welke reden kunt u uit deze paragrafen afleiden van het bij uitstek geschikt zijn van de 

geometrische methode voor het bereiken van ware kennis? Welke startpunt moeten we 
gebruiken voor deze geometrische methode?  

5. Deze paragrafen van de TIE geven inzicht in de reden waarom Spinoza gekozen heeft 
voor de geometrische methode. Bent u het eens met zijn keuze? Is de geometrische 
vorm de beste vorm om onze kennis uit te breiden? Leidt de geometrische vorm altijd tot 
juiste kennis? Hebben we de juiste definities om mee te beginnen? Wat zijn volgens u de 
voor- en nadelen van deze methode? 

Figuur 6: Voorblad van de Elementen van Euclides 
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Derde tekstfragment 

Leesopdracht 
Het derde tekstdeel van deze module is afkomstig uit de briefwisseling van Spinoza. Het 
betreft brief 37 (Ep37), een brief van Spinoza aan Johannes Bouwmeester, uit 1666. 

Wat vertelt Spinoza ons in dit tekstdeel? 
In deze brief legt Spinoza uit op welke wijze we ware kennis kunnen verkrijgen. 

Zelftoetsvragen  
1. De vraag van Johannes Bouwmeester in brief 37 is voor ons goed te begrijpen. Geef aan 

wat het antwoord van Spinoza is. Kun u dit volgen en onderschrijven? 
2. In de laatste paragraaf wijst Spinoza Bouwmeester erop dat het noodzakelijk is een doel 

voor ogen te stellen. Welk doel bedoelt Spinoza? 

Vierde tekstfragment 

Leesopdracht 
Het vierde tekstdeel van deze module is afkomstig uit de briefwisseling van Spinoza. Het 
betreft de brieven 34 en 35 (Ep34 en Ep35), door Spinoza aan Johannes Hudde 1666. 

Wat vertelt Spinoza ons in dit tekstdeel? 
Spinoza geeft in deze brieven een definitie en het bewijs van het bestaan van God. 

Zelftoetsvragen  
1. Brief 34 begint met een definitie van God, namelijk dat God een zaak is die we niet 

kunnen denken zonder een bestaan te impliceren (een zaak waarvan de natuur, essentie 
of aard het bestaan veronderstelt. Kun u zich iets voorstellen bij deze definitie van God? 
Kunt u deze definitie nader uitleggen? 

2. Brief 34 is een bondige illustratie van Spinoza’s geometrische wijze van denken. Snapt u 
wat hij wil bewijzen? Kunt u zijn redenering volgen? Krijgt u er plezier van om een 
dergelijke uiteenzetting te lezen? Bent u het met hem eens? 

3. Brief 35 kan ons veel vertellen over de structuur van de Ethica. Kunt u de bewijsvoering 
van brief 35 uitleggen? 

Vijfde tekstfragment 

Leesopdracht 
Het vijfde en laatste tekstdeel van deze module is afkomstig uit het slot van de Ethica. Het 
betreft de toelichting bij de laatste stelling van deel 5, namelijk E5p42. 

Wat vertelt Spinoza ons in dit tekstdeel? 
Zeer kernachtig geeft Spinoza in de afsluiting van de Ethica aan wat zijn doel is geweest met 
dit boek. 
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Zelftoetsvragen  
1. In de toelichting bij E5p42 schrijft Spinoza over een weg die moeilijk gevonden kan 

worden. Waar leidt deze weg van Spinoza volgens u naar toe? Is dit een bestemming die 
u ook zou willen bereiken? Is de bestemming volgens u te bereiken? Hoe denkt u dat dit 
te bereiken is?
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Module 2 
- 

Over eenheid 

Over God, de substantie en de attributen 
 

 

 

 

  

   

   

   

   

Woord vooraf 

In de eerste vijftien stellingen van de Ethica wil Spinoza ons twee dingen duidelijk maken, 
ten eerste dat God bestaat en ten tweede dat alles wat bestaat in God bestaat en zonder 
God niet denkbaar is. Hiermee legt Spinoza het fundament van zijn metafysica en de basis 
van zijn gehele filosofie. Ondertussen maakt Spinoza ook duidelijk wat hij onder God 
verstaat en wat niet. 

Korte inhoud en opzet van de te lezen tekst 
In het eerste deel van de Ethica, deel 1 tot en met stelling 15, behandelt Spinoza twee zaken. 
Ten eerste bewijst hij dat God bestaat (in stelling 11) en ten tweede bewijst hij dat alles wat 
bestaat aan God toebehoort (in stelling 15). Om dit te kunnen doen, moet Spinoza eerst een 
aantal kenmerken van de substantie aantonen. Achtereenvolgens zijn dit de stelling dat er 
niet twee of meer gelijke substanties kunnen bestaan (P5), dat een substantie niet door een 
andere substantie kan worden voortgebracht (P6), dat een substantie noodzakelijk moet 
bestaan (P7) en dat een substantie oneindig moet zijn (P8). De stellingen voorafgaand aan 
deze vier, dat een substantie voorafgaat aan de modi (P1), dat twee substanties niets 
gemeen hebben (P2), dat dingen die niets gemeen hebben elkaar niet kunnen veroorzaken 
(P3) en dat dingen die verschillend zijn verschillend moeten zijn in attributen of in modi (P4), 
zijn alleen noodzakelijk om de vier genoemde eigenschappen van de substanties te bewijzen. 
Vanuit de vier eigenschappen van substanties concludeert Spinoza dat God, die gelijk is aan 
de substantie en bestaat uit een oneindig aantal attributen die elk eeuwig en oneindig zijn, 
noodzakelijk moet bestaan (P11). Tevens onderzoekt hij wat God dan wel is. Via de stellingen 
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dat God of de substantie ondeelbaar is (P12-13), dat er buiten God geen andere substantie 
kan bestaan (P14) komt hij tot de eindconclusie dat alles wat  er is niet buiten God kan 
bestaan (P15). Met het bewijs dat God bestaat en de oorzaak van alles is, is het eerste 
gedeelte van deel 1 afgerond. 
 

 
 

Stap1 : Tekstdeel eerste lezing  

Leesopdracht 
Het te lezen tekstdeel voor deze module is deel 1 van de Ethica tot en met stelling 15 en de 
daarbij behorende toelichting. Dit is inclusief de voorafgaande definities en axioma’s. 

Stap 2: Leesinstructie bij tweede lezing 

Richt u zich bij een tweede lezing op stelling 11 en 15. Dit zijn de belangrijkste pijlers in het 
betoog, de andere stellingen staan in dienst van deze twee stellingen. 
Als u de tekst voor de tweede keer leest dan kunt u beginnen bij stelling 11 en vanuit deze 
stelling teruglezen om daarna te beginnen bij stelling 15 en ook dan weer terug lezen. 
Laat u niet verwarren door assosiaties die u hebt bij bepaalde woorden. Spinoza heeft een 
eigenzinnig gebruik van bepaalde termen, zoals in dit deel vooral bij de term God. Let ook op 
de strikte wijze waarop Spinoza omgaat met oorzaak en gevolg.  

Figuur 7: Detailkaart van deel 1 van de Ethica 
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Stap 3: Zelftoetsvragen 

Beantwoord onderstaande vragen. Sommige vragen zijn gericht op een nauwkeurig begrip 
van het denken van Spinoza, beantwoord deze door terug te bladeren naar relevante 
passages. Andere vragen zijn gericht op uw eigen mening en blik, beantwoord deze vanuit 
door u opgedane kennis en vanuit uw interpretatie. 
 
1. Bekijk de axioma’s aandachtig. Met welk axioma of welke axioma’s hebt u de meeste 

moeite en waarom? Leg uit wat Spinoza waarschijnlijk met deze axioma’s heeft bedoeld. 
Kijk hiervoor bijvoorbeeld naar de stellingen waar het axioma wordt gebruikt. 

2. Maak duidelijk wat het verschil is tussen substanties, modi en attributen. 
3. Hoe bewijst Spinoza dat de substantie oneindig is? 
4. Hoe bewijst Spinoza dat er niet meerdere substanties kunnen bestaan met dezelfde 

aard? 
5. Hoe kan het dat alhoewel wij de attributen als los van elkaar zien dit toch niet twee 

substanties zijn.  
6. Spinoza geeft drie bewijzen van het bestaan van God. Geef deze kort weer, geef aan wat 

de basis is van elk bewijs. Welk bewijs overtuigt u het meest? Hebt u een bewijs nodig 
om overtuigd te worden? 

7. In de toelichting bij E1p15 gaat Spinoza uitgebreid in op een tegenwerping. Wat is die 
tegenwerping? Van wie zou die kunnen komen? Wat is Spinoza’s antwoord? 

8. Wat maakt Spinoza’s Godsbegrip uniek en op welke wijze verschilt dit van meer 
gebruikelijke visies op God? 

9. Is de term God nog van toepassing op de God van Spinoza? Als u vindt van niet, waarom 
zou hij de term volgens u toch hebben gebruikt? Is er een betere term? 

10. Spinoza is door tijdgenoten en door latere generaties vaak betiteld als atheïst. Hij was 
het daar totaal niet mee eens getuige enkele citaten hierover.  
Bijvoorbeeld in Ep 30:  
De mening die het gewone volk over mij koestert, dat niet ophoudt mij van atheïsme te 
beschuldigen; ik voel mij gedrongen ook die gedachte af te wenden zoveel als mogelijk is.  
Hij geeft dit in deze brief als reden aan om de TTP te schrijven. In dit boek vinden we nog 
een stelliger afwijzing (TTP2)  
En ach, het is helaas reeds zover gekomen dat mensen die openlijk toegeven dat ze geen 
begrip van God hebben en hem niet anders kennen dan via geschapen dingen (waarvan 
zij de oorzaken niet weten), zich niet schamen filosofen van atheïsme te beschuldigen. 
In brief 43 wijst hij nogmaals het atheïsme af:  
Eerst zegt hij dat het van weinig belang is te weten tot welk volk ik behoor of wat voor 
leven ik leid. Als hij dit echter wel geweten had, zou hij niet zo gemakkelijk tot de 
overtuiging gekomen zijn dat ik het atheïsme predik. Atheïsten streven immers 
gewoonlijk bovenmate naar eer en rijkdom, die ik altijd versmaad heb zoals allen weten 
die mij kennen.  
Wat is uw mening? Is Spinoza een atheïst of niet en zo ja, waarom wijst hij dit zelf zo 
sterk af?  

11. Hoe verhoudt Spinoza zich tot de huidige inzichten in de wetenschap, bijvoorbeeld de 
big-bang theorie, de quantum-fysica en de choas-theorie? 

12. Geef een korte samenvatting (ongeveer 150-200 woorden) van het denken van Spinoza 
tot dit punt en neem hierin ook de inleiding van module 1 mee. 


