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Inleiding

De eerste elf stellingen van de Ethica zijn van uitzonderlijk belang. In deze stellingen bewijst
Spinoza het bestaan van God, een kernbegrip in zijn denken, en legt hij de basis van zijn metafysica door de termen substantie, modificatie en attribuut te introduceren. De rest van de Ethica
steunt op het fundament dat Spinoza hier legt. Een goed begrip van deze stellingen is om deze
reden van eminent belang. Het doel van deze memo is om het begrip hiervan te vereenvoudigen.
Ik doe dit op drie wijzen. Ten eerste bied ik een grafische weergave van de samenhang van de
axioma’s, definities en stellingen die leiden tot stelling 11. Ten tweede zal ik op basis van deze
grafische weergave de stellingen nader analyseren en verduidelijken. Een belangrijke factor in
deze analyse is mijn overtuiging dat Spinoza in de opzet van deze stellingen nadrukkelijk een lezer
in gedachten heeft gehad die ingevoerd is in het denken van Descartes. Zo passen de axioma’s
en definities nog binnen het cartesiaanse kader en ook in de eerste stellingen waakt Spinoza
ervoor om al te duidelijk buiten dit kader te treden. Pas nadat hij grondig de gevolgen van
de uitgangspunten heeft bewezen, blijkt hieruit te moeten volgen dat de filosofie van Descartes
herzien moet worden. Voor zijn tijdgenoten werkte deze opzet maar voor hedendaagse lezers, die
geen last hebben van een cartesiaans denkkader, kan deze opzet omslachtig lijken en verwarring
scheppen. In de analyse in het tweede deel zal ik hier veelvuldig op wijzen en proberen aan te
geven waarom Spinoza vanuit dit oogmerk komt tot de bewijsvoering zoals die in de Ethica is
opgenomen. Het derde deel is waarschijnlijk het meest controversieel. Op basis van de analyse
in het tweede deel, zal ik in dit deel de bewijsvoering herschrijven op een wijze zoals Spinoza dit
1
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mogelijk ook had gedaan als hij niet zijn cartesiaanse tijdgenoten maar de hedendaagse lezer in
gedachten had gehad. Ik pretendeer hiermee niet dat ik het beter weet dan Spinoza, ik wil alleen
een vorm presenteren die voor de lezer van nu beter te volgen is.

2

Het bewijs van het bestaan van God in kaartvorm

Zoals gezegd, is de eerste stap die ik heb gezet in het verduidelijken van het bewijs van het
bestaan van God het weergeven van dit bewijs in een grafische vorm waarin de relaties tussen de onderdelen zichtbaar worden. Ik heb gekozen voor een weergave in kaartvorm waarbij
de stellingen elkaar volgen als punten in een donkerblauwe rivier. Deze rivier wordt via lichtblauwe stromen gevoed door hoger gelegen bronnen, die de axioma’s en definities voorstellen. De
axioma’s bevinden zich aan de bovenzijde van de kaart, de definities aan de onderzijde.

Figuur 1: Het bewijs van Ethica 1 stelling 11 in kaartvorm
Ik heb me bij deze grafische weergave enige vrijheid veroorloofd. De belangrijkste afwijking
die ik heb aangebracht is dat ik de verwijzingen naar attributen zo veel mogelijk heb vermeden.
Definitie 4, de definitie van attributen, treft u daarom niet aan in de kaart. Spinoza verwijst hier
in de Ethica wel naar in het bewijs van stelling 5. Ik heb hiervoor een aantal redenen. Ten eerst
is het begrip attribuut en met name de relatie met de substantie niet eenvoudig te begrijpen
en hierdoor ontstaat een extra hindernis in het begrip van deze stellingen. Een bewijs zonder
het gebruik van attributen is zodoende eenvoudiger en duidelijker. Een tweede belangrijke reden
is dat ik van mening ben dat een bewijs ook zonder gebruik van attributen mogelijk is. De
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Korte Verhandeling laat dit ook zien. In dit boek, dat wat de eerste hoofdstukken betreft sterke
overeenkomsten vertoond met de Ethica, wordt het bestaan van God in hoofdstuk 1 bewezen
zonder gebruik te maken van de attributen die pas in hoofdstuk 2 worden besproken. De derde
reden is dat ik van mening ben dat Spinoza de attributen in het bewijs toepast omdat hij hiermee
een alternatief biedt voor lezers met een cartesiaans denkkader. Descartes ging namelijk uit van
meerdere substanties met elk maar één attribuut. Spinoza gaat uit van één substantie en moet
om dit standpunt ingang te laten vinden een alternatief bieden voor de meerdere substanties
van Descartes. Het begrip attribuut is dit alternatief. Voor hedendaagse lezers is dit alternatief
echter niet nodig en is een introductie van de attributen beter op zijn plaats nadat een grondig
begrip is ontstaan van wat de ene substantie ofwel God is en hoe deze zich verhoudt met de
modificaties.
Een andere geringere afwijking is de verwijzing die ik heb opgenomen maar die Spinoza niet
zo duidelijk geeft. Ik heb namelijk definitie 6 bij het bewijs van stelling 11 opgenomen terwijl
Spinoza hier niet naar verwijst. Hij citeert deze definitie echter wel en ik heb zodoende gemeend
deze definitie als bron op te moeten nemen.

3

De analyse van het bewijs van het bestaan van God

Ik zal nu beginnen met de analyse van het bewijs van het bestaan van God zoals we dat in
de eerste elf stellingen van de Ethica vinden. Ik zal hierbij ter illustratie verwijzen naar de
hiervoor gepresenteerde grafische weergave. In deze analyse zal ik regelmatig terugkomen op mijn
veronderstelling dat Spinoza in de keuze van de opzet van deze tekst gericht is geweest op lezers
met een cartesiaanse achtergrond. Om dit te kunnen plaatsen, is het noodzakelijk om te weten
waar het belangrijkste verschil zit tussen Spinoza en Descartes omdat dit sommige omwegen in de
bewijsvoering kan verklaren. Beide filosofen gaan uit van God die de enige volledig onafhankelijke
substantie is. Descartes kent daarnaast nog zogenoemde geschapen substanties die niet volledig
onafhankelijk zijn maar alleen afhankelijk van God. Elk van deze geschapen substanties heeft
één attribuut. Spinoza kent de geschapen substanties niet omdat hij strikt vasthoudt aan de
onafhankelijkheid van een substantie, een substantie kan zodoende niet afhankelijk zijn, ook
niet van God. Spinoza kent zodoende slechts één substantie die gelijk is aan God. Deze ene
substantie heeft meerdere attributen. De verschillen zijn zodoende dat Spinoza ontkent dat
er meerdere substanties kunnen zijn en hij erkent dat één substantie meerdere attributen kan
hebben. Deze attributen vervangen in zekere zin de cartesiaanse geschapen substanties.

3.1

Het begin: axioma 1 en definities 3 en 5

Na deze korte inleiding over het verschil tussen Descartes en Spinoza wil ik nu beginnen met
de analyse van het bewijs van het bestaan van God. De eerste stelling die wordt gebruikt in
deze route is gebaseerd op axioma 1 en de definities 3 en 5 (zie figuur 1). Deze drie bronnen
hebben een sterke relatie met elkaar. Axioma 1 geeft aan dat alles wat bestaat in categorie A of
in categorie niet-A moet vallen, de definities geven aan wat Spinoza onder deze twee categorieën
verstaat. Het is daarom niet meer dan logisch om deze drie gezamenlijk te beschouwen. Dit
geldt nog sterker omdat, zoals zal blijken, deze drie bronnen elkaar verduidelijken en aanvullen.
Informatie die Spinoza in het axioma niet geeft, geeft hij wel of geeft hij uitgebreider in de
definities.
Laten we beginnen bij axioma 1, dit luidt als volgt:
Alles wat is, is in zichzelf of in iets anders.
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De moeilijkheid bij dit axioma is de term in zichzelf als tegenstelling voor het in iets anders.
We kunnen dit op een aantal manieren interpreteren. Het in iets anders kan duiden op een deelgeheel-relatie, zoals een stoel in een huis staat. Het kan ook duiden op een afhankelijkheidsrelatie,
zoals een object zijn grondslag vindt in iets anders. Tot slot kan het duiden op een eigenschapdrager-relatie, zoals een kleur of een afmeting een eigenschap is van iets. Het axioma biedt weinig
duidelijkheid welke interpretatie de juiste is. Het axioma is wel duidelijk op twee vlakken. Ten
eerste dat er slechts sprake kan zijn van twee categorieën. A of niet-A, wat deze A dan ook in
mag houden. Ten tweede is er bij alle interpretaties spraken van een af- of onafhankelijkheid.
We zouden het axioma zodoende als volgt kunnen parafraseren:
Alles wat is, is volledig en absoluut onafhankelijk van iets anders of het is deels of
geheel afhankelijk van iets anders.
De situatie wordt duidelijker als we kijken naar definitie 3, de definitie van categorie A.
Onder ’substantie’ versta ik datgene wat in zichzelf is en door middel van zichzelf
wordt begrepen. Dat wil zeggen: datgene waarvan het begrip niet het begrip van iets
anders nodig heeft om gevormd te worden.
Naast het in zichzelf uit het axioma voegt Spinoza hier een tweede element toe, namelijk het
vanuit zichzelf begrepen kunnen worden. Voor de kennis van een substantie is niets anders noodzakelijk dan die substantie zelf, een substantie behoeft geen verklaring buiten zichzelf. Hier komt
dus weer de onafhankelijkheid naar voren, in dit geval de onafhankelijkheid van een verklaring
buiten de zaak zelf. Een substantie is zelf-verklaarbaar.
Definitie 3 brengt meer duidelijkheid met betrekking tot het axioma maar is helaas op zichzelf
niet geheel helder. In de definitie worden twee eigenschappen genoemd: een substantie is A en
B. Hierdoor zijn er twee verschillende interpretaties mogelijk. De eerste mogelijkheid is dat een
substantie datgene is wat zowel eigenschap A als eigenschap B heeft. De andere mogelijkheid is
dat een substantie dat is wat eigenschap A heeft en daarmee ook in alle gevallen eigenschap B. Op
basis van de eerste optie is een substantie alleen dat wat in zichzelf is en daarnaast door middel
van zichzelf begrepen moet kunnen worden. Alleen als aan beide voorwaarden wordt voldaan
kunnen we het een substantie noemen. Op basis van de tweede optie, is een substantie dat wat
in zichzelf bestaat en deze substantie wordt ook altijd door middel van zichzelf begrepen. De ene
voorwaarde impliceert de andere, er bestaat geen zaak die maar aan één van beide voorwaarden
voldoet. Als we naar definitie 5 kijken dan blijkt dat de laatste interpretatie de juiste is.
Onder ’modus’ versta ik [...]1 dat wat in iets anders is en ook door middel daarvan
wordt begrepen.
Het en uit definitie 3 is nu uitgebreid met ook wat aangeeft dat deze beide voorwaarden elkaar
impliceren. Mocht dit nog niet voldoende overtuigen, dan kunnen we hieraan toevoegen dat
axioma 1 aangeeft dat er slechts twee soorten zaken kunnen bestaan (A of niet-A), alles wat is
moet een substantie of een niet-substantie ofwel een modus zijn. Zoals we nog zullen zien trekt
Spinoza deze conclusie in de Ethica ook in stelling 4. Als we van de eerste interpretatie uitgaan,
dan is het mogelijk dat iets bestaat dat in zichzelf bestaat, maar niet door middel van zichzelf
begrepen wordt. Volgens definitie 3 kan dit geen substantie zijn maar het is vanuit definitie 5
ook geen modus. Er moet dus naast substantie en modus nog een derde categorie zijn maar
axioma 1 staat dit niet toe. We mogen dus concluderen dat een substantie in zichzelf bestaat én
vanuit zichzelf gekend kan worden.
1 Ik heb de omschrijving van modus als wijziging van een substantie weggelaten omdat dit op dit moment niets
toevoegt en wel voor verwarring kan zorgen.
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Op deze wijze zien we dat dit axioma en deze twee definities ieder op zichzelf beschouwd
openingen laten voor interpretatie maar als we ze samen nemen geven ze een helder en eenduidig
beeld. Dit kunnen we samenvatten door het axioma uit te breiden met de informatie die we uit
de definities kunnen herleiden:
Alles wat is, is in zichzelf en kan ook door middel van zichzelf begrepen worden of het
is in iets anders en moet ook door middel van dit andere begrepen worden.
Als we ons toestaan wat verder van de formuleringen van Spinoza af te wijken, dan kunnen we
ook het volgende stellen:
Alles wat is, is volledig onafhankelijk wat bestaan en verklaring betreft of het is voor
zijn bestaan en voor zijn verklaring afhankelijk van iets anders.
Vanuit het voorgaande kunnen we substanties en modificaties vanuit twee samengaande eigenschappen onderscheiden, namelijk het wel of niet in zichzelf zijn en het wel of niet vanuit zichzelf
begrepen kunnen worden. We kunnen dit echter nog verder uitbreiden en onze kennis van wat
een substantie en een modificatie is nog verder verdiepen door naar axioma 4 te kijken. Vanuit
dit axioma kunnen we nog een derde eigenschap toevoegen. Dit vierde axioma luidt als volgt:
De kennis van het gevolg hangt af van de kennis van de oorzaak en sluit die in.
Dit axioma brengt een causale relatie in verband met de afhankelijkheid van kennis. Aan de
hand van dit axioma kunnen we stellen dat als iets door middel van zichzelf begrepen wordt,
datgene ook door zichzelf veroorzaakt wordt en iets dat door middel van iets anders begrepen
wordt ook door dit andere veroorzaakt wordt. De onafhankelijkheid van een substantie betreft
niet alleen bestaan en kennis maar ook ontstaan. Ook deze derde eigenschap kunnen we opnemen
in axioma 1.
Alles wat is, is in zichzelf, kan door middel van zichzelf begrepen worden en is oorzaak
van zichzelf of het is in iets anders, moet door middel van dit andere begrepen worden
en is het gevolg van dit andere.
De definities van substantie en modus kunnen op basis hiervan ook uitgebreid worden:
Onder ’substantie’ versta ik datgene wat in zichzelf is, door middel van zichzelf wordt
begrepen en oorzaak is van zichzelf.
Onder ’modus’ versta ik dat wat in iets anders is, door middel daarvan wordt begrepen
en het gevolg daarvan is.

3.2

De relatie tussen substanties en modi: stelling 1

Door zoals ik in bovenstaande heb gedaan de informatie van de axioma’s 1 en 4 en van de definities
3 en 5 in relatie tot elkaar te bekijken, krijgen we een goed beeld van wat Spinoza onder substantie
en modus verstaat. We kunnen met deze kennis kijken hoe Spinoza het bewijs van God inzet. In
de eerste stelling bewijst Spinoza dat de substantie voorafgaat aan haar modificaties. Hij geeft
hierbij geen bewijs maar verwijst simpelweg naar de definitie van substantie en modificatie. Na
de eigenschappen die we hiervoor hebben langs zien komen, namelijk in zichzelf bestaan, vanuit
zichzelf gekend worden en oorzaak van zichzelf zijn, komt hier een vierde term bij die Spinoza
zeer waarschijnlijk niet als nieuwe eigenschap heeft bedoeld maar als alternatieve omschrijving
van de andere eigenschappen. Het voorafgaan mogen we beschouwen als voorafgaan in kennis en
voorafgaan in zijn, en als we axioma 4 meenemen, ook voorafgaan in bestaan. Spinoza brengt
5
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hier substantie en modificatie met elkaar in relatie. Sprak hij in de definities nog over in zichzelf
en in iets anders, nu wordt duidelijk dat de modificatie in een substantie is. Wat de gevolgen
hiervan zijn voor de modificatie maakt Spinoza nog niet concreet, van de substantie maakt hij
duidelijk dat deze onafhankelijk moet zijn van (zijn) modificaties.
Zoals gezegd, voegt Spinoza geen bewijs toe maar slechts een verwijzing naar de definities 3
en 5 (zie figuur 1). Als we eerst naar definitie 5 kijken, dan blijkt dit daar ook eenvoudig uit te
volgen. In de definitie van modus geeft Spinoza aan dat de modus een wijziging (verbijzondering,
aandoening) van de substantie is. Omdat de modus zodanig gedefinieerd is, mag duidelijk zijn
dat deze modus niet de oorzaak kan zijn van de substantie. Hoe kan iets dat een wijziging of
aandoening van iets anders is, dit laatste veroorzaken en hieraan voorafgaan?
Vanuit definitie 3 kunnen we hetzelfde bewijzen, in deze definitie ontbreekt echter een vermelding van modificaties2 waardoor deze bewijsvoering minder vanzelfsprekend is maar niet
complexer. Volgens de definitie is een substantie in zichzelf en kan door middel van zichzelf begrepen worden. Als een substantie een modus als oorzaak heeft, moet deze substantie begrepen
worden vanuit deze oorzaak (axioma 4) hetgeen strijdig is met de definitie. Dit bewijs heeft zoals
blijkt axioma 4 nodig, maar daarnaast is het bewijs niet specifiek voor alleen modificaties. Er
blijkt evenzeer uit dat een substantie geen substantie als oorzaak kan hebben, en daarmee dat
een substantie geen enkele oorzaak kan hebben. Een substantie kan als hij vanuit zichzelf begrepen moet kunnen worden, zoals de definitie stelt, en als kennis van het gevolg alleen mogelijk is
vanuit de kennis van de oorzaak (axioma 4) geen oorzaak hebben buiten zichzelf.
Door definitie 3 te combineren met axioma 4, wat zeker niet onlogisch lijkt, komen we min of
meer vanzelf op een verstrekkende conclusie. Een conclusie die veelomvattender is dan stelling 1.
Waarom trekt Spinoza deze conclusie niet en stelt hij dit uit tot stelling 6? Voor een lezer die de
definities en axioma’s goed heeft begrepen zal deze conclusie nagenoeg vanzelfsprekend zijn en
het niet noemen hiervan roept alleen maar vraagtekens en verwarring op. Een verklaring kan zijn
dat voor cartesiaanse lezers stelling 1 zeer logisch is terwijl de omvattender conclusie dit niet is.
Descartes kent het bestaan van geschapen substanties die alleen door God voortgebracht en dus
voorafgegaan worden. Er zijn in het denken van Descartes dus substanties die door substanties
voorafgegaan worden.
Voorlopig volg ik Spinoza en laat de uitgebreidere conclusie nog even rusten. Wat Spinoza
in deze stelling en in de komende stellingen probeert te onderzoeken is de oorzakelijke relatie
tussen substanties en modificaties. In theorie bestaan vier mogelijke relaties:
1.
2.
3.
4.

Een
Een
Een
Een

substantie is de oorzaak van een substantie.
substantie is de oorzaak van een modus.
modus is de oorzaak van een substantie.
modus is de oorzaak van een modus.

In stelling 1 bewijst Spinoza dat de derde oorzaak-gevolg-relatie niet kan bestaan. De eerste
oorzaak-gevolg-relatie laat Spinoza nog onbesproken.

3.3

Op welke wijze dingen verschillen: stelling 4

De stellingen 2 en 3 laat ik even rusten omdat deze pas in het bewijs van stelling 6 een rol spelen
(zie figuur 1). In stelling 4 maakt Spinoza het ons moeilijk, hij laat ten eerste de suggestie open
dat substanties veroorzaakt kunnen worden en ten tweede dat er meerdere substanties kunnen
bestaan. Hij gaat vanuit deze laatste suggestie in de stellingen 4 en 5 onderzoeken op welke wijze
deze substanties dan van elkaar zouden moeten verschillen. Stelling 4 luidt als volgt:
2 Spinoza definieert een substantie bijvoorbeeld niet als datgene wat om te bestaan zijn modificaties niet nodig
heeft.
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Twee of meer verschillende dingen worden ofwel op grond van de verscheidenheid
van de attributen van de substanties van elkaar onderscheiden, ofwel op grond van
de verscheidenheid van hun wijzigingen.
Ten eerste kunnen we ons afvragen over welke dingen Spinoza hier spreekt, zijn dit substanties
of modificaties. Gezien het doel van deze stelling, lijken substanties hier het meest logisch.
Substanties moeten dus van elkaar verschillen door hun modificaties of door hun attributen
die, zo geeft Spinoza aan in het bewijs, gelijk zijn aan de substanties. De verhouding tussen
substanties en attributen roept hierbij veel vragen op. Als er alleen modificaties en substanties
kunnen zijn, wat zijn dan de attributen? Spinoza probeert deze vraag weg te nemen door het
toepassen van de aanduiding buiten het verstand. Attributen zijn conform de definitie dat wat
het verstand als essentieel beschouwt voor een substantie. Buiten het verstand bestaat dus dit
attribuut niet of buiten het verstand vallen de attributen volledig samen met de substantie. De
term buiten het verstand komt tweemaal voor in het bewijs. We kunnen dus stellen dat Spinoza,
meestal spraakzaam met woorden, het belang van deze aanduiding groot achtte. Maar ineens
zitten we naast de term attribuut ook nog met de term verstand die we een plaats moeten zien te
geven in ons begrip van deze stelling. Maar deze duidelijkheid kan hier nog niet gegeven worden
omdat een gedetailleerde bespreking van de attributen nog niet aan de orde is.
Om mogelijke hobbels weg te nemen, is het wellicht mogelijk om stelling 4 te beschrijven
op een wijze die de termen verstand en attribuut niet noodzakelijk maakt. Als we uitgaan van
het feit dat er alleen substanties en hun modificaties kunnen zijn (zoals Spinoza doet in het
bewijs bij deze stelling) dan kunnen we concluderen dat twee verschillende dingen van elkaar
onderscheiden moeten kunnen worden vanuit hun modificaties of vanuit hun substanties. Het
onderscheid tussen dingen moet substantieel of niet-substantieel zijn.

3.4

Geen twee gelijke substanties: stelling 5

Vanuit stelling 4 gaat Spinoza onderzoeken op welke wijze substanties van elkaar verschillen. Hij
introduceert hierbij weer een nieuwe term:
In de wereld kunnen geen twee of meer substanties bestaan met dezelfde aard, oftewel
hetzelfde attribuut.
Wat is de wereld ? Het is een term die nergens gedefinieerd wordt en Spinoza geeft er in voorgaande stellingen geen betekenis aan. De verklaring voor deze term is wederom gelegen in
Spinoza’s tactiek voor cartesiaanse lezers. Hij moet de mogelijkheid openhouden dat er meer
substanties bestaan. Hij wil niet zo ver gaan om twee categorieëen substanties in te voeren, hij
vermijdt het gebruik van Descartes oneindige substantie maar past in plaats daarvan de term wereld toe. Deze wereld is zodoende de theoretische verzameling van meerdere substanties. Zodra
bewezen is dat er slechts één substantie is, vervalt de betekenis van wereld.
Stelling 5 heeft echter een diepgaander probleem, het bewijs is niet geheel overtuigend. Substanties moeten conform stelling 4 onderscheiden worden door hun modi of attributen. Verschillen
ze alleen door hun modi dan zullen ze niet werkelijk verschillen. Als we een substantie willen
begrijpen zoals deze werkelijk is, hebben we namelijk geen kennis van de modi nodig (de substantie gaat immers wat kennis betreft vooraf aan haar modi, stelling 1). De ware aard van
een substantie is dus niet afhankelijk van de modi. Substanties die alleen verschillende modi
hebben, zullen dus wat hun aard betreft niet verschillen en dus in essentie gelijk zijn. Dit is nog
te volgen. Wat de attributen betreft, is dit een ander verhaal. Stel we nemen twee substanties
die elk 99 attributen gemeen hebben maar elk een honderdste attribuut hebben dat anders is.
Op basis van dit honderdste attribuut kunnen we ze onderscheiden maar ze hebben wel deels
dezelfde attributen. Ze hebben niet dezelfde aard (atrribuut 100 verschilt) maar wel voor een
7
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groot deel dezelfde attributen. Het bewijs van stelling 5 is alleen correct als we aannemen dat als
substanties wat hun aard betreft verschillen, ze totaal verschillen in hun attributen. Er is echter
geen grond voor deze aanname en hij wordt ook niet als axioma door Spinoza gegeven.

3.5

De relatie tussen substanties: stelling 6

Als we voor het gemak stelling 5 accepteren ondanks het onvolledige bewijs, dan is stelling 6
eenvoudig te begrijpen. Voor het bewijs maakt Spinoza, naast stelling 5, gebruik van twee voorafgaande stellingen, namelijk de stellingen 2 en 3 (zie figuur 1). In stelling 2 bewijst Spinoza
dat twee substanties die verschillende attributen hebben, niets met elkaar gemeen hebben. Gecombineerd met stelling 5 geeft dit aan dat twee substanties niets gemeen hebben. In stelling
3 bewijst Spinoza dat als dingen niets met elkaar gemeen hebben, ze geen oorzakelijk verband
kunnen hebben. Hieruit volgt logischerwijs dat twee substanties geen oorzakelijk verband kunnen hebben en dat dus de ene substantie niet door een andere voortgebracht kan worden. De
combinatie van deze drie stellingen heeft Spinoza nodig om dit te bewijzen. Ook hier doet zich
echter door het toepassen van de attributen in het bewijs een moeilijkheid voor, en wel in stelling
2. Deze stelling luidt als volgt:
Twee substanties die verschillende attributen hebben, hebben niets met elkaar gemeen.
Dit bewijst Spinoza als volgt:
Dit bewijs is ook duidelijk op grond van definitie 3. Elke substantie moet immers in
zichzelf zijn en door middel van zichzelf worden begrepen, met andere woorden: het
begrip van de ene sluit het begrip van de andere niet in.
Het bewijs volgt enkel uit definitie 2. Het vreemde in deze stelling is echter de toevoeging die
verschillende attributen hebben. Als we het bewijs volgen, dan is de toevoeging niet te verklaren.
Het bewijs volgt uit de definitie dat een substantie in zichzelf is en door middel van zichzelf kan
worden begrepen, zonder enige verwijzing naar attributen. Het bewijs zou ook kloppen voor de
stelling dat twee substanties niets gemeen hebben. De toevoeging van attributen is ook hier weer
te verklaren uit de overweging om cartesianen aan boord te houden. Stelling 2 is alleen op deze
wijze geformuleerd omdat hij op deze wijze zo optimaal mogelijk functioneert in het bewijs van
stelling 6.
Stelling 3, de andere stelling die Spinoza in het bewijs van stelling 6 toepast, geeft geen
onduidelijkheid. In deze stelling brengt Spinoza twee axioma’s samen. Ten eerste het axioma
dat zaken die niets gemeen hebben, niet uit elkaar begrepen kunnen worden (axioma 5). Ten
tweede het axioma dat kennis van het gevolg afhangt van kennis van de oorzaak (axioma 4). Als
zaken niets gemeen hebben, kunnen ze niet uit elkaar begrepen worden en kunnen ze ook niet
de oorzaak van elkaar zijn.
Zoals gezegd is het bewijs van stelling 6 alleen acceptabel als we stelling 5 accepteren en deze
stelling is niet zeer helder zoals we zagen. Hiermee is echter niet gezegd dat stelling 6 niet correct
is. Stelling 6 kan namelijk ook zonder problemen uit de stellingen 2 en 3 worden afgeleid zonder
gebruikmaking van stelling 5 indien we, zoals bij stelling 2 reeds aangegeven, de toevoeging van
die verschillende attributen hebben weglaten. Het bewijs van de stellingen 2 en 3 is wel duidelijk
en daarmee de geldigheid van stelling 6.
In het corollarium bij stelling 6 voegt Spinoza hieraan toe dat een substantie door niets anders
veroorzaakt kan worden. In stelling 1 werd al uitgesloten dat een substantie door een modi werd
veroorzaakt, Spinoza verzuimt echter om naar deze stelling te verwijzen. Stelling 6 sluit uit dat
een substantie door een substantie wordt veroorzaakt. Axioma 1 en de definities 3 en 5 geven
aan dat er naast substanties en modi niets kan bestaan. Kortom: een substantie kan niet door
iets anders voortgebracht worden.
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Het onbetwijfelbare bestaan van een substantie: stelling 7

Inmiddels hebben we bewezen dat een substantie door niets anders veroorzaakt kan worden. Als
iets niet door iets anders veroorzaakt kan worden moet het door zichzelf veroorzaakt worden.
Dit volgt uit axioma 1, een verwijzing die Spinoza niet aanbrengt. Iets is immers ofwel oorzaak
van iets anders (in iets anders) of de oorzaak van zichzelf (in zichzelf). Per definitie, namelijk
volgens definitie 1, kan de aard van iets wat zijn eigen oorzaak is niet anders gedacht worden als
bestaand. Zo komen we tot stelling 7 die bij Spinoza als volgt luidt:
Het hoort bij de aard van een substantie dat zij bestaat.
Het lijkt vervolgens eenvoudig om uit deze stelling, bewezen uit axioma 1, definitie 1 en stelling
6 (zie figuur 1), het bestaan van God te bewijzen. Volgens definitie 6 is God namelijk een substantie, we kunnen dus in de voorgaande stelling substantie door God vervangen en zodoende
bewijzen dat het bij de aard van God hoort dat hij bestaat. Zoals we nog zullen zien gebruikt
Spinoza in het bewijs van stelling 11 een ander, ingewikkelder, bewijs in plaats van deze eenvoudige substitutie. Hij moet daar axioma 7 nog gebruiken om het bewijs van God op te stellen.
We kunnen natuurlijk aannemen dat het eenvoudige bewijs door Spinoza niet bedacht is, maar
de eenvoud van deze substitutie sluit deze verklaring uit. Een andere verklaring lijkt zodoende
nodig. Deze verklaring kan zijn dat stelling 7 nog niet bewijst dat de substantie of God ook
werkelijk bestaat. Het hoort bij de aard van God dat hij bestaat, maar daarmee is nog niet
vastgesteld dat hij ook daadwerkelijk (noodzakelijk zegt stelling 11) bestaat. Voor dit laatste is
nog een aanvullend axioma nodig, namelijk axioma 7.
De Korte Verhandeling kan ons op dit punt behulpzaam zijn. In KV1.1 bewijst Spinoza dat
God is ofwel dat hij bestaat. Dit doet hij op basis van twee aannames. Ten eerste dat wij helder
en onderscheiden (en dus naar waarheid) weten dat het bestaan aan de aard van God toebehoort.
Ten tweede dat alles waarvan wij helder en onderscheiden begrijpen dat het bij de aard van een
zaak hoort, dat we daarvan ook met zekerheid kunnen zeggen dat het aan die zaak toebehoort.
Uit deze twee aannames volgt de conclusie die Spinoza niet opschrijft maar wel veronderstelt,
namelijk dat we hieruit zeker weten dat het bestaan aan God toebehoort. God bestaat dus. Dat
wij naar waarheid weten dat het bestaan aan de aard van God toebehoort (eerste aanname) is dus
nog niet voldoende voor de conclusie dat hij ook werkelijk bestaat. De tweede aanname is nodig
voordat deze eindconclusie kan worden getrokken. Als we dit betrekken op de Ethica, kunnen
we veronderstellen dat stelling 7 overeen komt met de eerste aanname in de Korte Verhandeling.
Stelling 7 stelt in dit geval dat wij weten dat het bij de aard van een substantie behoort dat zij
bestaat. Er is in de Ethica, net als in de Korte Verhandeling, nog een stap nodig om vast te
stellen dat dit weten ook een werkelijk bestaand object heeft en niet slechts een idee is.
Ook in de Ethica kunnen we een aanwijzing voor deze verklaring vinden. Voor het bewijs
van stelling 7 verwijst Spinoza namelijk naar definitie 1. Als iets geen oorzaak heeft (stelling 6),
moet het zijn eigen oorzaak zijn (axioma 1) en moet de essentie het bestaan inhouden (definitie
1). Voor de laatste stap gebruikt Spinoza het eerste deel van definitie 1. Stel echter dat hij
het tweede deel zou gebruiken, waarin hij definieert dat hij onder zijn eigen oorzaak verstaat
dat waarvan de aard niet anders dan als bestaand kan worden gedacht, dan komen we op een
alternatieve formulering van stelling 7:
De aard van de substantie kan niet anders gedacht worden dan als bestaand.
Op basis van dezelfde definitie drukt deze herformulering uit dat het gaat om een gedachte en
hiermee is ook duidelijk dat net als in de Korte Verhandeling het nog nodig is om te bewijzen dat
deze gedachte ook een werkelijk bestaand object heeft, ofwel dat de substantie of God bestaat.
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Het noodzakelijk bestaan van God: stelling 11

Stelling 11 is de laatste stelling in de serie die ik hier wil beschouwen en in deze stelling bewijst
Spinoza dat God bestaat. Laten we eerste naar de stelling kijken:
God, oftewel een substantie die uit een oneindig aantal attributen bestaat die ieder
een eeuwig en oneindige essentie uitdrukken, bestaat noodzakelijk.
We zien wederom de term attributen terugkeren in deze stelling. In dit geval is het een letterlijke
aanhaling van de definitie van een substantie (definitie 3). In het bewijs spelen deze attributen
geen rol en het doet zodoende geen afbreuk om de vermelding van de attributen weg te laten.
Van belang om de stap van stelling 7 naar 11 te maken is dat God een substantie is, niet dat
hij een oneindig aantal attributen heeft. Stelling 11 in zijn minimale vorm zou dus ook als volgt
kunnen worden geformuleerd:
God bestaat noodzakelijk.
In dit geval moet in het bewijs wel verwezen worden naar definitie 3, een verwijzing die Spinoza
niet opneemt omdat hij deze definitie citeert in de stelling. Verder moet het bewijs natuurlijk
gebruik maken van stelling 7, zoals Spinoza ook daadwerkelijk doet. Zoals we bij stelling 7
zagen, spreekt deze stelling vermoedelijk over dat wat gedacht wordt en nog niet over wat dat
daadwerkelijk is. Indien alleen stelling 7 en definitie 3 zouden worden gebruikt in het bewijs,
zouden we de stap naar de werkelijkheid missen. Spinoza verwijst echter nog naar een ander
axioma, namelijk axioma 7 en dit axioma zou zodoende de brug moeten zijn tussen dat wat
gedacht wordt en hoe dat daadwerkelijk is. Het bewijs van stelling 11 is als volgt:
Ontkent u dit, stel u dan voor (als dat mogelijk is) dat God niet bestaat. Dan houdt
zijn essentie dus niet het bestaan in (axioma 7). Dat is absurd (zie stelling 7). Dus
bestaat God noodzakelijk.
Laten we dit bewijs eens nauwkeurig bekijken. Spinoza wil de stelling bewijzen dat God noodzakelijk bestaat en hij doet dit door te veronderstellen dat God niet bestaat. Als God niet
noodzakelijk bestaat, volgt uit axioma 7 dat de essentie van God niet het bestaan bevat. Deze
laatste conclusie is echter in strijd met stelling 7 (in zijn oorspronkelijke vorm) en zodoende is
het absurd om te veronderstellen dat God niet bestaat. Wat Spinoza dus bewijst is dat het
absurd is om een idee van God te hebben waarbij de essentie niet het bestaan impliceert. Helaas
is hiermee nog niet bewezen dat God ook daadwerkelijk bestaat.3 Nog steeds zou een toevoeging
noodzakelijk zijn waarin gesteld wordt dat als we ons van iets niet voor kunnen stellen dat het
niet bestaat dat datgene ook in de werkelijkheid onmogelijk niet kan bestaan. Het bewijs, en ook
axioma 7 stelt ons niet in staat deze stap naar de werkelijkheid te maken. Laten we axioma 7
maar eens nauwkeurig bekijken:
Alles wat als niet-bestaand kan worden gedacht, daarvan houdt de essentie niet het
bestaan in.
3 Spinoza geeft zelf een voorbeeld in de Korte Verhandeling. Hij schrijft dat het essentieel is voor een berg
om een dal te hebben. We kunnen ons geen berg voorstellen zonder een dal. Dit geldt zelfs, zo voegt hij toe,
als er geen enkele berg zou bestaan. We kunnen dus conceptueel een uitspraak doen die waar is, zonder dat dit
een object nodig heeft dat die uitspraak rechtvaardigt. Bij het bestaan van God ligt dit echter net anders. We
kunnen geen concept hebben van God zonder dat dit concept impliceert dat God bestaat. Dit zou dan, conform
ons voorbeeld van een berg, zelfs moeten gelden als God niet bestaat. Ik ga er echter vanuit dat Spinoza van
mening was dat met het concept alleen het bestaan nog niet bewezen is. Indien hij dit niet vond, zou stelling 7 het
noodzakelijk bestaan van de substantie en daarmee van God al bewezen hebben. Ook in de Korte Verhandeling
zagen we dat de eerste aanname alleen niet voldoende was.
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Axioma 7 legt het verband tussen een zaak die we als niet-bestaand kunnen denken en de inhoud
van de essentie van deze zaak. Het axioma zegt niets over het werkelijk bestaan van een dergelijke
zaak. De impliciete veronderstelling dat als de essentie van een zaak het bestaan bevat, dat deze
zaak dan ook werkelijk moet bestaan, die geeft axioma 7 niet expliciet. Axioma 7 is niet op
een verdedigbare wijze uit te breiden zodat het axioma deze brugfunctie naar de werkelijkheid
wel kan vervullen. Als we dit zouden doen, ontstaat een zeer onlogisch axioma.4 Daarnaast
wordt het axioma gebruikt in het bewijs van stelling 1 om te verwijzen naar stelling 7. Voor deze
verwijzing is de toevoeging van geen belang. Bewijs 11 zou zodoende nogmaals moeten verwijzen
naar het aangepaste axioma 7. Het bewijs maakt dus tweemaal gebruik van hetzelfde axioma
en beide op een andere wijze. Dit lijkt niet logisch. Het is waarschijnlijker dat we een extra
axioma nodig hebben, een axioma dat Spinoza impliciet veronderstelt in het bewijs bij stelling
11 maar niet expliciet noemt. Zoals reeds gezegd, moet dit impliciete axioma aangeven dat als
we het idee hebben dat iets onmogelijk niet kan bestaan, dat datgene dan in de werkelijkheid ook
onmogelijk niet kan bestaan. In de Korte Verhandeling stelt Spinoza voor dit doel als axioma
dat als we zeker weten dat het bestaan tot de essentie van een zaak behoort, dat dit dan ook in
werkelijkheid voor deze zaak moet gelden. Als we het op deze wijze formuleren, herkennen we
hier axioma 6 in:
Een waar idee moet overeenkomen met wat zij voorstelt.
Axioma 6 kan zodoende de brugfunctie vervullen die we zoeken in het bewijs van stelling 11, we
moeten dan de bestaande bewijsvoering wel uitbreiden:
Ontkent u dit, stel u dan voor (als dat mogelijk is) dat God niet bestaat. Dan houdt
zijn essentie dus niet het bestaan in (axioma 7). Dat is absurd (zie stelling 7). Dus het
is onmogelijk om ons naar waarheid God voor te stellen als niet-bestaand. Omdat een
waar idee overeen moet komen wat wat zij voorstelt (axioma 6), kan God onmogelijk
niet-bestaan en moet hij dus noodzakelijk bestaan.

3.8

Wat overblijft: stelling 8, 9 en 10

We hebben de bewijsvoering van stelling 11 in het bovenstaande volledig gevolgd en wat opvalt
is dat we geen gebruik hebben gemaakt van de stellingen 8, 9 en 10. Deze stellingen worden pas
na stelling 11 gebruikt en het was dus mogelijk geweest voor Spinoza om stelling 11 daarvoor
(als stelling 8) op te nemen. Waarom heeft hij dit niet gedaan? Mogelijk wilde Spinoza extra
informatie over de substantie en daarmee over God geven voordat hij zijn bestaan bewijst. Een
andere of aanvullende verklaring vinden we als we wederom naar de Korte Verhandeling kijken.
Daar bewijst hij in hoofdstuk 1 dat God bestaat en in hoofdstuk 2 dat God alles bevat wat er is.
Voor dit laatste geeft hij in dit tweede hoofdstuk een viertal kenmerken van de substantie5 . Deze
vier vormen een vast viertal dat in een aantal teksten in deze combinatie voorkomt, we vinden
deze niet alleen in hoofdstuk 2 van de Korte Verhandeling maar ook in de eerste appendix bij deze
verhandeling en in de bijlage bij de brieven aan Oldenburg (Ep2). Het lijkt er op dat Spinoza,
bewust of onbewust, dit viertal bij elkaar heeft willen houden en zodoende pas het bewijs van
het bestaan van God na dit viertal heeft opgenomen.
Dit verklaart wel de plaats van stelling 8 maar nog niet van stelling 9 en 10. Ook hiervoor
is een verklaring als we wederom uitgaan van Spinoza’s uitgangspunt dat zijn lezer ingevoerd is
4 Het axioma zou er in dit geval als volgt uit moeten zien: Alles wat onmogelijk als niet-bestaand kan worden
gedacht, daarvan houdt de essentie het bestaan in en dit bestaat daarmee noodzakelijk in de werkelijkheid.
5 Deze kenmerken zijn: dat er geen twee gelijke substanties kunnen zijn, dat substanties niet veroorzaakt
kunnen worden, dat substanties moeten bestaan en dat een substantie oneindig en onbeperkt moet zijn. In de
Ethica wordt dit beschreven in de stellingen 5 tot en met 8
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in de filosofie van Descartes. In de toelichting bij stelling 10 vinden we namelijk een expliciete
uitleg waarom het niet absurd is om meerdere attributen aan een substantie toe te schrijven.
Deze uitleg is voor een cartesiaan noodzakelijk omdat Descartes aan elke (eindige) substantie
slechts één attribuut toeschreef. Het plaatsen van de stellingen 9 en 10 voorafgaande aan het
bewijs van God heeft daarom als functie om cartesianen duidelijk te maken dat er meerdere
attributen aan een substantie kunnen worden toegeschreven en dat het daarom mogelijk is dat
er maar één substantie is. Het schema van Descartes met één God met meerdere substanties
die elk maar één attribuut hebben, moet plaatsmaken voor het schema van Spinoza met één
substantie, die gelijk is aan de enige God, met oneindig veel attributen.

4

Een alternatieve versie van het bewijs van God

Zoals we in het bovenstaande hebben gezien is de Ethica tot stelling 11 niet altijd even helder.
Als belangrijkste verklaring hiervoor hebben we gevonden dat Spinoza zijn boek richt op lezers
die vertrouwd zijn met het cartesiaanse gedachtengoed. Voor deze doelgroep werkt de opzet,
voor een hedendaags lezer die zonder de voorkennis van Descartes met Spinoza begint, werkt
deze opzet echter minder goed. Dit is natuurlijk op te lossen door een uitleg te geven aan deze
hedendaags lezer, zoals ik in het bovenstaande heb gedaan. We kunnen echter ook een stap
verder gaan en dit deel van de Ethica herschrijven, niet met een cartesiaanse lezer maar met
een hedendaagse lezer in het achterhoofd. Ik realiseer me dat ik hiermee een groot risico neem,
Spinoza heeft zijn woorden en de opzet van de Ethica weldoordacht gekozen. De winst kan echter
ook groot zijn. Ik realiseer me ook dat het wellicht aanmatigend mag lijken om het beter te weten
dan Spinoza. Ik pretendeer echter niet dat ik het beter weet dan Spinoza, ik pretendeer slechts
dat ik de bewijsvoering in een voor hedendaagse lezers begrijpbaardere vorm kan gieten.
De geometrische (of axiomatische) opzet biedt voor een herschrijving voordelen. Een axiomatisch systeem leidt conclusies af van vaste axioma’s en definities. In principe maakt het
hierbij niet uit welke route naar de conclusie genomen wordt, zolang de axioma’s en definities
maar gelijk blijven. Spinoza’s geometrische bewijstrant biedt zodoende speelruimte die ik bij
het herschrijven graag zou willen benutten. Hiermee heb ik meteen het uitgangspunt vastgesteld
dat ik bij het herschrijven ga volgen; ik gebruik dezelfde definities en axioma’s. Voor het overige
neem ik alle vrijheid om de bewijsvoering te herschrijven waarbij ik gebruik zal maken van de
analyse die ik hierboven beschreven heb.
Een belangrijke, mogelijk discutabele ingreep, is dat ik de verwijzingen naar attributen in
deze herschikking niet opgenomen heb. Ten eerste is dit ingegeven vanuit mijn overtuiging dat
het bestaan van God bewezen zou moeten kunnen worden vanuit de twee soorten zaken die kunnen bestaan, substanties en modi (axioma 1). Ten tweede roept het begrip attribuut vragen op
die het bewijs lastiger maken, een bewijs zonder gebruik van dit begrip zal eenvoudiger te volgen
zijn voor een niet ingevoerde lezer. Met dit in het achterhoofd heb ik ook een aantal definities en
axioma’s niet volledig overgenomen. Daarnaast heb ik de axioma’s en definities vereenvoudigd
op punten waarop ik meen dat de toevoegingen van Spinoza ook bewezen kunnen worden.
De alternatieve versie van het bewijs van God laat ik beginnen bij de definities en axioma’s
zoals die ook te vinden zijn in de Ethica. Hieraan is niets toegevoegd maar in een enkel
geval zijn delen niet overgenomen. Ook de oorspronkelijke nummering is aangehouden.
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Definities
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niet nodig voor het bewijs van God.
Iets wordt eindig genoemd als het kan worden begrensd door iets anders.6
Onder ’substantie’ versta ik datgene wat in zichzelf is.7
Niet nodig voor het bewijs van God.
Onder ’modus’ versta ik datgene wat in iets anders is.8
Onder ’God’ versta ik een absoluut oneindig wezen waaraan niets kan worden ontzegd.9

Axioma’s
1. Alles wat is, is in zichzelf of in iets anders.
2. Dat wat niet door middel van iets anders kan worden begrepen, moet door middel van
zichzelf worden begrepen.
3. Niet nodig voor het bewijs van God.
4. De kennis van het gevolg hangt af van de kennis van de oorzaak en sluit die in.
5. Dingen die niets met elkaar gemeen hebben, kunnen ook niet door middel van elkaar
begrepen worden, oftewel: het begrip van het ene sluit niet het begrip van het andere
in.
6. Een ware idee moet overeenkomen met wat zij voorstelt.
7. Alles wat als niet-bestaand kan worden gedacht, daarvan houdt de essentie niet het bestaan
in.
Nu volgen de stellingen, hierbij is meer vrijheid genomen en de nummering van Spinoza
is verlaten. Voor de stellingen en hun bewijzen is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van
de teksten van Spinoza. In voetnoten wordt verwezen naar de oorspronkelijke locatie van
de gebruikte tekstdelen en is aangeven op welke belangrijke punten afgeweken is van de
tekstdelen van Spinoza. De eerste twee stellingen worden gebruikt om aan te geven dat
er een relatie is tussen in zichzelf bestaan en door middel van zichzelf begrepen worden.
Spinoza doet dit reeds in de definitie maar hier is dit verplaatst naar de eerste stelling.
Vervolgens wordt de relatie besproken tussen oorzakelijkheid en overeenkomst.
Stelling 1
Dat wat in zichzelf is, kan ook door middel van zichzelf begrepen worden en dat wat in iets
anders is moet door middel daarvan begrepen worden.
Bewijs
Dat wat in zichzelf is, is onafhankelijk van iets anders en kan daarom voor het begrip niet afhankelijk zijn van iets anders. Dat wat niet door middel van iets anders begrepen kan worden,
6 Het volgende deel uit deze definitie is niet overgenomen: Iets wordt eindig in zijn categorie genoemd als het
kan worden begrensd door iets anders van dezelfde aard. Een lichaam wordt bijvoorbeeld eindig genoemd omdat
we ons altijd een ander, groter lichaam kunnen voorstellen. Zo wordt een gedachte door een andere gedachte
begrensd. Maar een lichaam wordt niet door een gedachte begrensd en een gedachte niet door een lichaam.
7 Het deel dat een substantie uit zichzelf begrepen wordt, heb ik niet opgenomen maar zal in een stelling
bewezen worden.
8 Ik heb het tekstdeel weggelaten waarin beschreven is dat de modus een wijziging is van een substantie, de
relatie tussen substantie en modi licht ik toe in de stellingen. Ook de vermelding dat een modus door middel van
iets anders begrepen moet worden is niet overgenomen omdat dit in een stelling bewezen wordt.
9 Dat God een substantie is met oneindig veel attributen die elk oneindig in hun soort zijn, heb ik niet overgenomen. Dit wordt in de stellingen bewezen. De toevoeging dat aan God niets kan worden ontzegd, komt uit het
bewijs van stelling 14 waar de oorspronkelijke definitie 6 wordt aangehaald maar waar ’oneindig veel attributen’
is vervangen alle mogelijke attributen (’geen enkel attribuut kan worden ontkent’.
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moet door middel van zichzelf begrepen worden (axioma 2)10 . Dus dat wat in zichzelf is, moet
door middel van zichzelf begrepen worden. Op zelfde wijze kan bewezen worden dat iets wat in
iets anders bestaat ook daaruit begrepen moet worden.
Corollarium
Hieruit volgt dat de substantie door middel van zichzelf begrepen moet worden, oftewel het begrip hiervan heeft niet het begrip van iets anders nodig om gevormd te worden. Een modus moet
door middel van iets anders begrepen worden.11
Stelling 2
Als dingen niets met elkaar gemeen hebben, kan het ene niet de oorzaak zijn van het andere.12
Bewijs
Als ze onderling niets gemeen hebben, kunnen ze dus ook niet door middel van elkaar worden
begrepen (zie axioma 5); daarom kan het ene niet de oorzaak van het andere zijn (zie axioma 4).
Op andere wijze
Als dit wel het geval was, dan zou het gevolg niets gemeen hebben met zijn oorzaak en zou het
alles wat het heeft moeten hebben uit het niets.13
De volgende twee stellingen gaan over de relatie tussen de substantie en de modi.
Stelling 3
Er bestaat niets behalve substanties en hun modi.14
Bewijs
Alles wat is, is in zichzelf of in iets anders (axioma 1). Dat wil zeggen: er bestaat niets behalve de
substantie en de modi (definitie 3 en 5).15 Een modi is in iets anders (definitie 5). Dit moet een
modi of een substantie zijn, iets anders is er niet. Als een modi in een modi is, moet deze laatste
modi ook in iets anders zijn, wederom een substantie of een modi, enzovoort. Duidelijk mag zijn
dat elke modi op deze wijze rechtstreeks of via andere modi, een modi van een substantie is.
Zodoende bestaat er in de wereld niets anders dan substanties en hún modi.16
Stelling 4
Een substantie gaat vooraf aan zijn modi.17
10 Spinoza neemt axioma 2 wel op maar gebruikt deze nergens. Ik heb gemeend dit axioma te kunnen gebruiken
om de verbinding te leggen tussen in zichzelf zijn en door middel van zichzelf begrepen worden. Omdat dit hier
bewezen wordt, kan het verwijderd worden uit de definities 3 en 5
11 Dit corollarium geeft het deel van de definities 3 en 5 die ik hiervoor niet opgenomen heb.
12 Dit is de oorspronkelijke stelling 3. In de stelling en het bewijs is niets gewijzigd
13 Dit alternatieve bewijs is afkomstig uit Ep4, de brief aan Oldenburg. Ook in de Korte Verhandeling gebruikt
Spinoza een dergelijk bewijs, er vanuit gaande dat iets niet uit niets kan ontstaan.
14 Deze conclusie trekt Spinoza in het bewijs van stelling 4 en in het corollarium bij stelling 6 maar hij neemt
deze niet op als aparte stelling.
15 Dit bewijs komt uit de oorspronkelijke stelling 4, ik heb de vermelding ’buiten het verstand’ niet overgenomen
en ook de vermelding dat een modi een wijziging van de substantie is heb ik niet overgenomen.
16 Dit laatste deel van het bewijs geeft Spinoza niet, hij stelt per definitie dat een modi een modi is van een
substantie.
17 Dit is de oorspronkelijke stelling 1. De stelling is niet gewijzigd, het bewijs is iets uitgebreid.
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Bewijs
Het bewijs is duidelijk op grond van de definities 3 en 5. Dit is duidelijk omdat de modi zonder
de substantie niet kunnen bestaan.18
De volgende stellingen zijn gericht op de substanties en wat we over hen kunnen afleiden
vanuit de definities en axioma’s. Dit zijn vier kenmerken die Spinoza ook zodanig groepeert in de Korte Verhandeling, de appendix van de Korte Verhandeling, de bijlage aan
de brief aan Oldenburg en in de Ethica.
Stelling 5
Twee substanties hebben niets gemeen.19
Bewijs
Dit is duidelijk op grond van definitie 3 en stelling 1. Elke substantie moet immers in zichzelf
zijn (definitie 3) en door middel van zichzelf worden begrepen (stelling 1), met andere woorden:
het begrip van de ene sluit het begrip van de andere niet in. Als het begrip van het ene niet het
begrip van het andere insluit, hebben deze niets gemeen (axioma 5).20
Corollarium
In de werkelijkheid kunnen niet twee substanties bestaan zonder volledig van aard te verschillen.21 Als er van elkaar verschillende substanties zijn, zouden deze van elkaar moeten worden
onderscheiden omdat ze ofwel op substantiële of wezenlijke wijze verschillen ofwel omdat hun
modi verschillen (stelling 3). Als we de substanties op ware wijze willen beschouwen (stelling 1
en axioma 6) dan volgt uit stelling 1 dat we deze op zichzelf moeten beschouwen zonder de modi
waaraan de substantie immers voorafgaat (stelling 4). Op deze wijze beschouwd kunnen wij ze
echter niet onderscheiden en zijn ze identiek en bestaat er dus slechts één. Als ze onderscheiden
worden op substantiële wijze dan verschillen ze op werkelijk wijze en verschillen ze volledig van
aard zoals gegeven in de stelling.22

18 Deze

toevoeging op het bewijs is afkomstig uit Ep4, een brief aan Oldenburg.
is de oorspronkelijke stelling 2. De toevoeging ’die verschillende attributen hebben’ heb ik niet overgenomen omdat het oorspronkelijke bewijs ook geldt indien deze toevoeging niet opgenomen wordt. Spinoza
heeft dit toegevoegd omdat de stelling zodoende beter past in een latere bewijsvoering en om te voorkomen dat
voortijdig geconcludeerd wordt dat substanties niet veroorzaakt kunnen worden. Omdat ik deze laatste conclusie
direct hierna trek en deze stelling niet meer op de wijze gebruik zoals Spinoza doet, kan de toevoeging weggelaten
worden.
20 De laatste zin met de verwijzing naar axioma 5 neemt Spinoza niet op maar is wel noodzakelijk om tot de
conclusie te komen.
21 Dit is een alternatieve verwoording van de oorspronkelijke stelling 5. De hier geciteerde variant is afkomstig
uit een brief aan Oldenburg (Ep2). Het voordeel van deze variant is dat nu duidelijk is dat substanties volledig
van elkaar moeten verschillen, in de Ethica lijkt Spinoza slechts te veronderstellen dat substanties in geen geval
volledig gelijk kunnen zijn.
22 Spinoza lijkt er niet van overtuigd dat uit de oorspronkelijke stelling 2 (in deze herschikking stelling 5) reeds
volgt dat substanties totaal van elkaar moeten verschillen. Hij voegt een bewijs toe dat uitgaat van de wijze waarop
substanties moeten verschillen en dat niet uitgaat van het feit dat substanties uit zichzelf gekend moeten kunnen
worden. Ook in de brief aan Oldenburg vinden we een bewijs in twee stappen, maar hier is de opbouw wel logisch.
Spinoza stelt eerst dat dingen met verschillende attributen niets gemeen hebben, daarna dat substanties geen
gelijke attributen kunnen hebben om daarna te concluderen dat substanties niets gemeen hebben. De vergelijking
die we in de Ethica tussen de stellingen 2 en 5 kunnen maken en die beide stellingen dezelfde inhoud lijkt te geven,
ontbreekt omdat in de brief het equivalent van stelling 2 de vermelding ’dingen’ bevat in plaats van ’substanties’.
19 Dit
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Stelling 6
De ene substantie kan niet door de andere substantie worden voortgebracht.23
Bewijs
In de wereld kunnen geen twee substanties bestaan die iets gemeen hebben (zie stelling 5). En
dus kan de ene niet de oorzaak zijn van de andere (zie stelling 2), met andere woorden: de ene
kan niet door de andere worden voortgebracht.

Stelling 7
Een substantie kan niet door iets anders worden voortgebracht.24
Bewijs
In de wereld is er niets dan substanties en hun modi, zoals duidelijk blijkt uit stelling 3. Een
substantie kan niet door een andere substantie worden voortgebracht (zie vorige stelling). Een
substantie kan niet door een modus worden voortgebracht (zie stelling 4). Dus een substantie
kan überhaupt niet door iets anders worden voortgebracht.
Op een andere manier
Dit kan ook op een nog gemakkelijker manier ex absurdo worden bewezen door het tegen te spreken. Want als een substantie door iets anders kon worden voortgebracht, zou de kennis ervan
van de kennis van haar oorzaak afhangen (axioma 4), wat in tegenspraak is met stelling 1.
Stelling 8
De aard van de substantie kan niet anders gedacht worden dan als bestaand.25
Bewijs
Een substantie kan niet door iets anders worden voortgebracht (zie vorige stelling). Dus moet
zij haar eigen oorzaak zijn. Immers, dat wat niet door middel van iets anders kan worden begrepen, moet door middel van zichzelf worden begrepen (axioma 2), zodat (axioma 4) dat wat niet
door iets anders wordt veroorzaakt door zichzelf moet worden veroorzaakt.26 Als zij haar eigen
oorzaak is, moet haar essentie noodzakelijk het bestaan inhouden (definitie 1), oftewel de aard
van de substantie kan niet anders gedacht worden dan als bestaand.27
Stelling 9
Iedere substantie is noodzakelijkerwijs oneindig.28
Bewijs
Twee substanties hebben niets gemeen (stelling 5) en het hoort bij de aard van een substantie
dat ze bestaat (zie stelling 8). Dus behoort het tot haar aard dat ze eindig of oneindig bestaat.
23 Dit is de oorspronkelijke stelling 6. Alleen het bewijs is aangepast vanwege de aanpassingen aan voorgaande
stellingen.
24 Dit is het oorspronkelijke corollarium bij stelling 6. De enige aanpassing die doorgevoerd is betreft het bewijs,
een verwijzing naar stelling 3 is opgenomen.
25 Dit is een variant op de oorspronkelijke stelling 7. De stelling is aangepast om duidelijk te maken dat het hier
het idee van een substantie betreft en niet het object substantie. Het bewijs is hierop ook aangepast.
26 Dit deel van het bewijs heeft Spinoza niet opgenomen in de Ethica.
27 Spinoza verwijst enkel naar het eerste deel van definitie 1, ik verwijs naar het tweede deel om expliciet het
’gedacht worden’ op te nemen.
28 Dit is de oorspronkelijke stelling 8. Het bewijs is aangepast omdat de verwijzing naar attributen door mij
nog niet gebruikt kan worden.
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Maar eindig kan niet. Want dan zou ze moeten worden begrensd door een andere (definitie 2) die
iets met deze substantie gemeen heeft en die ook noodzakelijk zou moeten bestaan (zie stelling 8)
en zodoende zouden er twee substanties moeten zijn die iets gemeen hebben, wat absurd is (zie
stelling 2). Ze bestaat dus oneindig.
Toelichting
Omdat eindig zijn in feite deels een ontkenning is en oneindig zijn de absolute bevestiging van het
bestaan van een zekere aard, volgt uit stelling 8 alleen al dat iedere substantie oneindig moet zijn.
Er staan ons nu nog twee zaken te doen. Ten eerste moeten we bewijzen dat God een
substantie is en ten tweede moeten we bewijzen dat uit het voorgaande daarmee volgt
dat God moet bestaan. Dit vindt plaats in onderstaande twee stellingen.
Stelling 10
God is een substantie en geen modus.29
Bewijs
God is een absoluut oneindig wezen waaraan niets kan worden ontzegd (definitie 6). Absoluut
oneindig wil zeggen dat iets noodzakelijkerwijs oneindig is en dat deze oneindigheid daarmee niet
afhankelijk is van iets anders. Dit geldt voor een substantie (stelling 9) maar niet voor de modi,
die immers door een substantie voorafgegaan worden (stelling 4).
Toelichting
Indien we een juist idee van God hebben, is het niet voorstelbaar dat God een modi is. Een
modi wordt immers voorafgegaan door een substantie (stelling 4) en is altijd afhankelijk van een
substantie. We kunnen ons God echter niet voorstellen als afhankelijk van iets anders.
Stelling 11
God bestaat noodzakelijk.30
Bewijs
Ontkent u dit, stel u dan voor (als dat mogelijk is) dat God niet bestaat. Omdat God een substantie is (stelling 10) volgt hieruit dat als God als niet bestaand kan worden gedacht, de essentie
van een substantie niet het bestaan inhoudt (axioma 7). Dat is absurd (zie stelling 8). Dus het
is onmogelijk om ons naar waarheid God voor te stellen als niet-bestaand. Omdat een waar idee
overeen moet komen wat wat zij voorstelt (axioma 6), kan God onmogelijk niet-bestaan en moet
hij dus noodzakelijk bestaan.
Hiermee hebben we op een alternatieve wijze bewezen dat God bestaat. Spinoza gaat
verder met het bewijs dat alles aan God toebehoort. Dit kan ook in deze zelfde lijn
bewezen worden maar deze verdere herschrijving valt buiten het bestek van deze notitie.

29 Spinoza bewijst niet dat God een substantie is maar definieert dit. Voor Spinoza is het helder en duidelijk
dat God een substantie is waardoor een bewijs niet noodzakelijk is.
30 Dit is de oorspronkelijke stelling 11. De verwijzing naar de substantie en de attributen conform de oorspronkelijke definitie 6 is niet opgenomen.
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