
MAIMONIDES EN SPINOZA 

DOOR TJ. DE BOER 

Dank zij het historisch onderzoek van vele geleerden -

onder de thans levenden zijn in de eerste plaats te noemen 

Stanislaus von Dunin-Borkowski S. J. te Breslau 1) en Dr. 

Carl Gebhardt te Frankfurt a. M.2) - weten wij, dat het 

denken van Spinoza veel dieper " in de traditie geworteld is 

dan alleen in het systeem van Descartes. Spinoza is niet, 

zooals b.v. Kuno Fischer nog meende, op te vatten als de 

volmaakte synthese van het denken der cartesiaansche school. 

Niet alleen kent hij de toen nog altijd aan Aristoteles ge

orienteerde scholastiek 3), verder het Platonisme van de 

Renaissance ') met verschillende schakeeringen van stoicijnsche 

en epikuristische moraal, dan de eerste ontwikkeling van de 

moderne wis- en natuurkunde en haar invloed met name op 

Hobbes, maar hij heeft ook - en dat onderscheidt hem het 

meest van Descartes - uit de eerste hand kennis van de 

joodsch-moslemsche theologie en wijsbegeerte 5) . Het behoeft 

daarom geen verwondering te wekken dat diegenen, die hem 

gaarne uit zijn eigen verleden, zooveel mogelijk onafhankelijk 

van Descartes," willen verklaren, bij voorkeur op de joodsche 

bronnen wijzen. 

Zeker is dit belangrijk voor onze kennis van Spinoza's 

ontwikkeling, maar men bewijst te veel, wanneer men daaruit 

den geheel en Spinoza wil verklaren. Aanwijzing van de ele

menten , die hij min of meer bewust in zijn werk heeft opge

nomen of daarbuiten gelaten, is niet voldoende om den 

geest van het geheel te vatten. Aan een kort geleden onder

nomen poging om Spinoza als geheel afhankelijk van zijn 
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joodschen voorganger Maimonides voor te stellen, wensch 

ik te laten zien wat hier historisch gezichtsbedrog is . 

Het is Or. Leon Roth, lector in de Wijsbegeerte aan de 

Universiteit van Manchester, die op zeer indrukwekkende 

wijze, m. i. echter met meer dialektisch talent dan historische 

kennis van zaken, den heelen Spinoza om zoo te zeggen in 

Maimonides terugvindt. In zijn werk "Spinoza, lJescartes and 

Maimonides", Oxford 1924, betoogt hij : 1". dat vergeleken 

met Descartes Spinoza vertegenwoOl'digt de radikale oppositie 

van monisme tegen pluralisme ; 20. dat deze zelfde tegen

stelling in geheel hetzelfde verband en met geheel dezelfde 

veronderstellingen en gevolgtrekkingen voorkomt in het werk 

van Maimonides; 3°. dat, nu eenmaal is aangetoond dat 

Spinoza in andere opzichten sterk onder den invloed van 

Maimonides stond, hij ook wel van dezen afhankelijk zal 

zijn wat betreft zijn wezenlijk verschil van Descartes. Des

cartes als pluralist en Spinoza als monist zijn twee tegen

gestelde polen van het denken : Descartes vertegenwoordigt 

het denktype van de orthodoxe moslemsche theologen, die 

door Maimonides worden bestreden, Spinoza het type van 

Maimonides zelf, ja, hij vertegenwoordigt niet alleen dit type 

maar hij is wezenlijk van Maimonides afhankelijk. ZÓÓ groot 

was de invloed van dezen middeneeuwschen wijsgeer op 

het latere joodsche denken en dat van Spinoza, dat die slechts 

te vergelijken is met den invloed van Kant in de eerste 50 

jaar na het verschijnen van de Krt'tik der reinen Vernunft 6). 

Zoo ver Dr. Roth. Ik zal Descartes laten rusten : hij staat 

te ver af van de orthodoxe moslemsche theologen om met 

hen te worden vergeleken. Ook zal ik den lezer niet ver

moeien met het betoog van Dr. Roth op den voet te volgen , 

om daarin zwakke punten aan te wijzen. Liever wil ik trachten 

te schetsen , hoezeer het denken van Spinoza van dat van 

Maimonides verschilt en dat, ook waar zij beiden hetzelfde 
schijnen te zeggen, het niet hetzelfde is. Spinoza is een ander 

type, hij is van een anderen tijd, en, ook waar hij met Mai-
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monides van nieuwplatonische of andere traditie afhankelijk 

is, vertegenwoordigt hij een andere richting. 

Alvorens dit nader uiteen te zetten zij erkend, dat Mai

monides een van Spinoza's geestelijke opvoeders mag heeten. 

Zijn bestrijding van Maimonides op vele plaatsen in :het 

Theol.-Pol. Trakiaat is geen tegenbewijs, veeleer bewijs van 

den diepen indruk, dien het werk van zijn voorganger op 

hem maakte. Men kan zeggen, dat Maimonides de eerste of 

althans een van de eersten is geweest, van wien Spinoza kon 

.vernemen, dat ware kennis niet verkregen wordt door ge

heugenoefening of door min of meer fantastische analogie

redeneeringen, maar wel zeer bevorderd door systematische 

klassifikatie naar zakelijke gezichtspunten en door logische 

afleiding van het bizondere uit eenige op welke wijze dan 

ook verkregen algemeene grondstellingen en definities 7). 

Hoe verkrijgen wij echter een ware kennis? Tot op zekere 

hoogte laat zich zeggen, dat Maimonides en Spinoza ratio

nalisten of intellektualisten waren, dat ze zich beiden beriepen 

op het redelijk verstand tegen de autoriteit. Maar alles komt 

hier aan op de beteekenis dier woorden en niet op den klank. 

Volgens Maimonides, die een eklektisch filosoof was, zijn 

er drie bronnen van kennis 8): 1°. uitwendige ervaring of zin

tuigelijke waarneming; 20. verstandelijke redeneering ; 3°. pro

fetische openbaring. Wat niet uit een van deze bronnen komt, 

is ona~nnemelijk, slechts een dwaas gelooft alles wat men 

hem zegt. Omdat nu Maimonides niet alles gelooft wat b.v. 

de astrologen beweren omtrent voorspelling van de toekomst 

oi wat onbegaafde Profeten, die als Messias optreden, ons 

verkondigen, en omdat hij soms op verregaande wijze de 

letter van het Oude Testament door allegorische interpretatie 

vergeestelijkt~, daarom heeft Dr. Roth hem omgetooverd tot 

een vrijdenker à la Spinoza. 

De waarheid in dezen is dat Maimonides zijn verstand 

gebruikt, ja er dikwijls een zeer ruim en misschien voor 

het gezag der traditie gevaarlijk gebruik van maakt. Maar 
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voor zijn bewustzijn is dat verstand niet meer dan het hem 
van God gegeven werktuig om de profetische openbaring, 
die volstrekt gezag heeft, voorzoover het hem mogelijk is te 
begrijpen en ook om in te zien dat hij sommige waarheden 
zonder de goddelijke openbaring nooit zou hebben gevonden W). 

Hij vergelijkt zich zelf dan ook bij iemand die achter de 
maaiers aanloopt om gevallen aren op te zamelen 11). 

Ons kennen begint dan met zintuigelijke waarneming, 
waarop ons voorstellingsleven (Imaginatio) berust. De meeste 
menschen brengen het niet verder; tot verstand of redelijk 
inzicht komen ze niet . . Voor hen, de groote menigte, spreekt 
de H. Schrift, zooals de Talmoed zegt, de taal der menschen 11). 

Het verstand van enkelen dringt verder door, zelfs het natuur
lijk verstand, dat kennis zoekt van de algemeene oorzaken 
en wetten van het zijn en gebeuren. Dit is het filosofisch 
verstand, dat echter slechts als aanleg in den mensch aan
wezig is en zich niet uit eigen kracht kan ontwikkelen. Wij 
moeten derhalve, voorzoover wij er vatbaar voor zijn, van 
God door bemiddeling van de geesten der hemelsche sferen, 
de redelijke waarheid ontvangen. Op die wijze krijgen we 
kennis van de aardsche wereld, waardoor we de dingen uit 
hun naaste oorzaken lecren verklaren, verder eenige, maar 
gebrekkiger kennis van de wereld der hemelsche sferen, en 
eindelijk ten aanzien van God slechts deze wetenschap dat 
Hij als onlichamelijk wezen bestaat en dat hij Oor:aak en 
Einddoel van alles moet zijn. Zoover is Aristoteles, de meester 
van alle filosofen, gekomen, hetzij dat hij die kennis dankt 
aan de wijze mannen van Israël, hetzij dat hij die verkreeg 
langs den weg van natuurlijke verlichting 1'). Hoe dat zij, 
Aristoteles is voor Maimonides een autoriteit ten opzichte van 
de aardsche wereld, die hij naar waarheid kende; wat echter 
de hemelsche sferen betreft, heeft z. i. Aristoteles slechts 
waarschijnlijke vermoedens uitgesproken, en verder op de 
juiste wijze aangetoond, dat er een God, en wel één God 
bestaat, die een geestelijk Wezen is. 
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Méér kunnen wij ook niet weten zonder een speciale 
bovennatuurlijke openbaring, door welke in den geest van 
den profeet een synthese van zinnelijke voorstelling en rede
lijk denken wordt bewerkt U). God openbaart nl. door be
middeling van de geesten der sferen (dat zijn hemelsche 
engelen) aan het zuiver verstand van den profeet de redelijke 
waarheid. maar in veel ruimer mate dan aan de filosofen, 
zóó ruim, dat die uit het verstand op de voorste\1ende ver
beelding overvloeit en daar zinnelijke beelden schept. Daar
door is nu de profeet, als de hem toegestroomde openbaring 
sterk genoeg is om hem aan te sporen tot verkondiging, in 
staat om de redelijke waarheid in beeldspraak voor te dragen 
aan de menigte. In het vroom vereerde woordbeeld heeft 
de gemeente de waarheid. Maar de wijze denkers, die door 
de studie van wis- en natuurkunde en metafysika daarop zijn 
voorbereid 15), verstaan de redelijke beteekenis dier beeld
spraak en mogen dus de H. Schrift voor zich zelf en enkele 
ingewijden a\1egorisch uitleggen, zonder àan haar gezag ook 
maar in 't minst afbreuk te doen. Niet de eerste de beste fan
tast, die als Messias optreedt, mag van deze methode gebruik 
maken, maar a\1een de groote denker, die onderlegd is in 
a\1e bereik bare wetenschap en uitmunt door een zedelijk
godsdienstig leven. 

Maar wat is nu het kenmerk van den waren profeet, die 
meer weet dan Aristoteles en bovendi~ de waarheid heeft 
in een dubbelen vorm? Voor Maimonides is in de eerste 
plaats Mozes het persoonlijke kriterium. Mozes is de meester 
van a\1e profeten, zooals Aristoteles is de meester van a\1e 
filosofen 16). 

Ieder, die als profeet optreedt, moet dus daarnaar beoor
deeld worden of hij in leer en leven met Mozes overeen
stemt. Mozes staat boven a\1e profeten en de algemeene 
theorie van het Profetisme, die ik pas uiteenzette, geldt, zoo
als Maimonides zelf opmerkt, niet van Mozes. In onder
scheiding van de volgende profeten heeft hij, evenals de 
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aartsvaders Abraham, Izak en Jakob, onmiddellijk als vriend 
met God verkeerd, m. a. w. zijn kennis was niet door bemid

deling van hemelsche geesten, maar onmiddellijk door ge
meenschap met God verkregen. Daarom kon Mozes te allen 
tijde aan God denken en met zijn hart bij God zijn, ook als 

hij lichamelijk bij de menschen was en in alles met hen 
meeleefde 17). 

Naar een verder kriterium van de waarheid mag men 
Maimonides niet vragen. Het is zijn persoonlijke overtuiging, 
dat Mozes de ware profeet was voor de volgende tijden, aan 

wien alle latere profeten, ook de te verwachten Messias, ge
toetst moeten worden. Duidelijk spreekt hij dit uit in een 

brief voor de Joden van Jemen, die hij waarschuwt tegen 

een daar opgetreden val sc hen Messias .... "De ware Messias 
moet geestelijk hooger staan dan alle profeten behalve Mozes. 
Hij moet algemeen als een wijs man erkend worden en 

moet boven alle profeten deze eigenschap bezitten, dat alle 
koningen der aarde ontzag voor hem hebben en hem vrijwillig 
gehoorzamen. Zet dus dezen valschen Messias als een krank

zinnige maar zoolang in de gevangenis tot het gerucht van 
zijn krankzinnigheid overal verspreid is" 18). 

Men mag dit beschouwen als een mooi voorbeeld van het 
gezond verstand en de menschenkennis van Maimonides, 
maar dergelijke voorbeeldt"n geven ons niet het recht om te 

veronderstellen, dat hij niet in gemoede overtuigd was van 

de waarheid der H. Leer en de geldigheid der H. Wet, aan 
en door Mozes en de profeten geopenbaard. Volgens zijn 
opvatting geeft de H. Schrift ons nl. in de eerste plaats een 
leering om onze verstandelijke vermogens tot de hoogste 
volkomenheid te brengen, en in de tweède plaats een regeling 
voor ons leven in maatschappij en staat 19j. Deze opvatting 

volgende, is Maimonides in de joodsche gemeenschap eigenlijk 
de eerste die een geloofsleer opstelde en een wetboek schreef, 
waarin . hij de voorschriften van wet en overlevering syste

matisch rangschikte. Zoo was hij ·de grootste rationalist onder 
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de ioodsche filosofen, een modern denker van de 12de eeuw, 
zooals de H. Thomas .in de 13de• 

In de toepassing houdt hij verstandig rekening met de 
praktijk . . Wat het maatschappelijk leven betreft, moeten vol
gens hem allen zich onderwerpen aan de voorschriften van 

de wet. Maar de waarheden van de goddelijke leer te kennen, 

is een bizondere plicht, af te meten naar ieders bevattings' 
vermogen. Wel is het onze eerste plicht de geloofsleer te 
aanvaarden, . maar voor de armen van geest beteekent dit 

alleen, dat zij met het aannemen van de eenvoudigste leer
stellingen kunnen volstaan: zij moeten de fundamenteeIe 
dogma's aannemen, dat God bestaat, en dat'Hij eenig, eeuwig 

en onlichamelijk is 20). Dit is noodzakelijk. Op één plaats in 
zijn werk heeft Maimonides er nog iets aan toegevoegd, dat 

bij de joodsche geleerden in 't algemeen geen instemming 

heeft gevonden en waaraan Spinoza zich zeer bizonder ge
ergerd heeft. Sprekende over de zgn. Noachidische geboden 
zegt. Maimonides dit: "ieder die de zeven geboden aanneemt 

en daarnaar leeft, behoort tot de vromen uit de volken en 

heeft aandeel aan het eeuwige leven, echter alleen dan, wan
neer hij ze aanneemt en ernaar leeft, omdat God ze in de 

Thora heeft bevolen en 'ons door onzen Leeraar Mozes heeft 
meegedeeld, dat de zonen van Noach daartoe verplicht waren , 

Wie ze echter slechts volgt op grond van een redelijk besluit, 
die is geen vreemdeling-bijwoner onder 'ons en behoort ook 

niet tot de vromen uit de volken. Men kan zoo iemand· alleen 
onder de wijzen rangschikken" 21). 

Hoe men ook over zulk een op zichzelf staande uitdrukki.ng 
moge denken, ze getuigt zeker wel van eerbied voor het 
gezag ·van· Mozes en de Openbaring. 

Afgedacht, tenslotte, van mogelijke theologische accomo
datie is de wijsgeerige kennisleer van Maimonides duidelijk 

deze, dat wij niet alleen onze vermogens tot kennen aan den 
Schepper danken, maar dat wij ook de redelijke waarheid 

en wat de .natuurlijke rede te boven gaat zonder ermede in 
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strijd te zijn, ontvangen als een mededeeling van God, een 
emanatie door bemiddeling van de geesten der hemelsche 
sferen en van de profeten. De ware kennis wordt ons, op 
natuurlijke zoowel als bovennatuurlijke wijze, gegeven. Ook 
Adam, die vóór den val het beeld Gods, d. i. het denkver
mogen, in zich had, verkreeg de waarheid als een geschenk 
van den Schepper fi). 

Stellen wij daartegenover de leer van Spinoza. 
In zijn verhandeling over de Verbetering van het Verstand, 

bedoeld als inleiding tot zijn systeem, onderscheidt hij vier 
soorten van kennis, verkregen door: 10. overlevering; 20. in
duktie uit de vage toevallige ervaring; 30. redeneering uit de 
gevolgen tot de · vermoedelijke oorzaken, of van gevolg tot 
gevolg, waardoor we echter niet tot kennis van het wezen
lijke der dingen kunnen komen; 40. inzicht in het ware wezen 
der dingen, intuitie !S), waaruit we de gevolgen kunnen afleiden. 

Dat wij van hooren zeggen en door eigen ervaring van de 
tijdelijke verschijnsèlen niet tot waarheid komen, spreekt voor 
Spinoza vanzelf. Praktisch beteekenen deze twee bronnen 
voor hem veel minder dan voor Maimonides. In de zgn. 
empirische wetenschappen kan hij de induktie van Bacon 
laten gelden, maar ware of rationeele wetenschap levert die 
niet U). Zeer terecht kon zijn vriend Oldenburg, Secretaris 
van de Royal Society te Londen, hem schrijven: "Ik weet, dat 
onze engelsche filosofen het altijd als hun plicht zullen be
schouwen te experimenteeren en ik ben niet minder daarvan 
overtuigd, dat ook gij U altijd ijverig aan Uw taak zult 
wijden" ~). Hoe Spinoza dit verstaan heeft, weet ik niet. 
Duidelijk is de bedoeling van Oldenburg te zeggen, dat een 
filosoof zich meer moet bezighouden met het proefonder
vindelijk onderzoek van de natuur dan met theologisch-poli
tieke speculaties. 

Spinoza zoekt, evenals Maimonides, een rationeele kennis, 
maar komt iuist daardoor in heftigen strijd met zijn voor· 
ganger ten aanzien van de waarde der traditie als kenbron. 
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Dit blijkt uit het Theo/.-Pol. Traktaat, waarin de geest nieuwe 
vormen zoekt. 

Dit wil niet zeggen, dat Spinoza niets meer met de traditie 
gemeen heeft. Hij heeft zich losgemaakt van traditioneele 
banden, maar zijn verleden werkt na. 

Als het te pas komt, beroept hij zich dus op uitspraken 
van de H. Schrift, ia hij neemt soms een stichtelijk.allego· 
rische uitlegging over~. Hij kan dat van zijn standpunt met 
een goed geweten doen, voorzoover hij den Bijbel redelijk 
vindt. Ook daarin is God. Bedenkt men verder, dat de wel· 
levende Spinoza niet elke accomodatie aan de taal der men· 
schen als een lafheid beschouwt en niet alle ironie als een 
zonde tegen den geest der wijsbegeerte opvat, dan is zijn 
bedoeling wel duidelijk. Hij heeft die in de Cogitata Meta
physt'ca aldus uitgedrukt; "als er iets in den Bijbel staat in 
strijd met het natuurlijke licht, dan zouden wij 't met dezelfde 
vrijheid weerleggen, waarmee men den Koran en den Talmoed 
weerlegt" 21). Hypothetisch gezegd, zeker, maar zoo drukten 
zich Galilei, Descartes en vele andere. denkers van de Renais
sance gaarne uit, omdat ze liever ongestoord voor de weten· 
schap wilden ~even en werken dan ervoor sterven 28). 

Men heeft het Spinoza soms als een groote onoprechtheid, 
in elk geval als een on billijkheid verweten, dat hij in zijn 
Theol.·Pol. Traktaat een veel scherper kritiek heeft uitge
oefend op het O. dan op het N. T. Dit is toch zeer begrij. 
pelijk. In dit Traktaat heeft hij nl. opgenomen, zij het ge
deeltelijk en wat gewijzigd, een Apologie of zelfverdediging, 
die hij na zijn uitbanning uit de Synagoge had geschreven. 
Geen wonder, als er hier of daar eenig bezinksel van bitter
heid doorschijnt. Maar het verschil tusschen zijn behandeling 
van het O. en die van het N. T. laat zich uit verschillende 
redenen wel verklaren. Zelf noemt hij o.a. zijn gebrekkige 
kennis van het Grieksch 111). Een uitvlucht zegt men, omdat 
hij alleen maar de Joden wilde ergeren en den Christenen 
geen aanstoot geven. Wie echter onze Nederlandsche Kerk-

31 



10 

geschiedenis kent, weet, dat er onder het Calvinisme van 

dien tijd eenige moed voor noodig was om zóó over het 

O. T. te schrijven als Spinoza deed. Katholieken, die den 

steun van het leergezag der Kerk hebben, en Lutherschen, 

die zich iets meer aan Nieuwtestamentische vroomheid orien

teerden, konden zich wel meer vrijheid ten opzichte van het 

O. T. veroorloven dan de Calvinisten. 

Spinoza he.eft zich dus m. i. werkelijk niet alleen in ver

band met persoonlijke wederwaardigheden, maar ook om 

zakelijke redenen in hoofdzaak tot de kritiek op het O. T. 

bepaald. Hij . wilde in het Traktaat de rechten van den Staat 

tegen de aanspraken van de geestelijken verdedigen. Welnu, 

de Calvinistis.che predikanten beriepen zich veel meer op 

het O. T. met zijn theokratisch ideaal, dan op het N. T., 

dat ons leert den Keizer te geven wat des Keizers is en zich 

aan de gestelde machten te onderwerpen. Verder wilde Spinoza 

de vrijheid van denken voorstellen als zijnde in .het belang 

van den Staat. In verband daarmede maakte hij onderscheid 

tusschen den godsdi.enst die geen leer is maar een leven van 

rechtvaardigheid, gehoorzaamheid en liefde eenerzijds, en de 

theorieën van theologen en filosofen anderzijds. De Staat 

bemoeie zich met het praktische leven, du~ook met de religie, 

maar niet met filosofie. 

Gedachten zijn tolvrij en het is in het belang van den Staat 

zooveel mogelijk redelijke kritiek vrij te laten. Tegen Maimo

nides moet hij daarom trachten aan te toonen, dat het O. T. 

een wet is, maar geen leer, dat het alleen voorschriften bevat 

voor een vroom, zedelijk-maatschappelijk leven, en wel bepaald 

ten opzichte van het Israelitische volk. Omdat er dusgeeo 

filosofie is in .den Bijbel, staat ons denken daartegenover 

geheel vrij. Ten onrechte, zoo zegt Spinoza, heeft Maimonides 

mét zijn allegorische interpretatie de wijsheid van Plato en 

Aristoteles in de eenvoudige woorden der H. Schrift gelegd 30). 

Maar ook al stond die wijsheid er werkelijk in, dan nog zou 

ze .voor hem geen hoogere autoriteit bezitten dan die,welke 
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redelijkerwijze aan Plato en Aristoteles wordt toegekend. 
Principiëel staat Spinoza ook aldus tegenover het N. T . 

In overeenstemming met vele averroistische en platoniseerende 
denkers van de Renaissance, beschouwt hij elke religie als 

een leven, in verschillende vormen gebracht en door wetten 
geregeld, die wisselen naar tijd en plaats. Het kan nuttig zijn, 
zooals reeds Plato opmerkte, eenige vrome dogma's aan het 
volk te geven, waar behoeven die niet te zijn 31) • . De boven 

tijd en plaats verheven zuivere waarheid zoekt de filosoof. 

In het N. T. nu vindt Spinoza wel een en ander, dat hij 
meer geschikt acht voor alle volken en alle tijden dan het 
joodsche O. T. 32). Dat hij daarbij het poëtische karakter van 
sommige boeken des O. T. en het zedelijk bewustzijn van 

de profeten heeft miskend, doet hier niet ter zake : het was 
Spinoza om filosofische waarheid te doen. Tegenover het 

historische in het N. T. staat hij even kritisch als tegen de 
verhalen van het O. T. 33). De historische Jezus staat voor 

hem op één lijn met Mozes en Mohammed. Hij kent Christus 
niet naar het vleesch, maar in Hem als den goddelijken Logos 
kan hij het oneindig goddelijk Intellekt herkennen, dat in zijn 

systeem zulk een voorname plaats inneemt. Hij citeert daarom 

gaarne Paulus S') en Johannes, die in de school der Grieken 
zijn geweest. Wat hem in het N. T. aantrekt, dat zijn die 

plaatsen, die ons, te recht of ten onrechte, aan hellenistische 
gnosis herinneren. Zoo ziet hij Christus, Zoon van den al

machtigen Vader, die als de Waarheid altijd in de wereld 
was en ons ware kennis geeft 35), en den Geest der liefde, 

door God in ons uitgestort iIIl). Zoo kent hij met Paulus den 
onbekenden God, die niet verre is van een iegelijk van ons, 
omdat wij in Hem leven, ons bewegen en zijn 87). Hem te 

dienen is een redelijke godsdienst 88). Hij is de Waarheid en 

Hij is de Liefde 89). Ware kennis en liefde, i. e. w. gnosis 
maakt ons vrij , vrij van de. wet van het O. T.40). Niet door 

de kracht van onzen wil en niet door de deugd van ons 
werk. maar door deze ware kennis wordt de mensch zalig, 
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in liefde met God vereenigd en bevredigd, en daarin bestaat 
het eeuwige leven '1). Van alle deugden is daarom de liefde 
de meeste, ja, bij Spinoza, de eenige die blijft '2). 

Dit - men kan het een eenzijdige bloemlezing noemen -
is voor Spinoza de geest van het N. T. Dat wil echter niet 
zeggen, dat hij op theoretisch-filosofisch gebied daaraan een 
bizondere autoriteit toekent. Hij spreekt het in het Theol.
Pol. Traktaat zoo sterk mogelijk uit, dat er geen ander gezag 
bestaat dan dat van de rede. "Welk altaar kan diegene voor 
zich bouwen, die de majesteit van de rede beleedigt!?" o&:l). 

Redelijke kennis, vooral in haar hoogsten vorm, de intuitie, 
is voor Spinoza de eenig ware en wij hebben die alleen in 
ons zelf te zoeken; ieder zal ze daar naar de mate van zijn 
geestelijke ontwikkeling kunnen vinden. Ken U zelf! 't Is de 
uitspraak van het Delphisch orakel, die oorspronkelijk een 
vermaning zal zijn geweest tot bescheidenheid, maar die in 
latere religieuze mystiek werd opgevat als een aan den mensch 
gestelden eisch om in zich zelf de waarheid te zoeken. Wie 
zich zelf kent, kent zijn Heer, zegt de intellektueele mystiek, 
die in het diepste zelf iets goddelijks, het beeld van God of, 
meer pantheistisch gedacht, een deel van God ziet. Dit laatste 
is bij Spinoza het geval. Hij zet de lijn, die van Plato over 
de groote mystieken loopt, voort in een bepaalde richting, 
en zóó alleen is de ontwikkeling van zijn kennisleer, in 
onderscheiding van die van Maimonides, te verstaan "). 

In zijn Korte Verhandeling over God, den Men.sch en des
zelfs Welstand (waarmee hoofdzakelijk de ziel en haar zalig

heid wordt bedoeld '5), het eerste ontwerp van zijn systeem 
in de Ethica, is nog sprake van kennis, die door den indruk 
van het voorwerp buiten ons wordt bepaald, kennis die we 
van buiten af ontvangen, waarbij wij zelf passief (naar ons 
spraakgebruik liever : receptief) zouden zijn~. Spinoza voelt 
zich daar nog als een slaaf van God, die het eigen zelf moet 
opofferen, in elk geval het lichaam verliezen om met God 
in den geest vere~nigd te kunnen worden '7). Afhankelijk 
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van God of van de natuur (dat beteekent hetzelfde) kan hij 

zijn eigen heil niet bewerken, ook niet in theoreticis. De 

dingen moeten zich aan ons openbaren, zullen wij ze kennen. 

Gods atrributen moeten tot ons zeggen, dat ze er zijn en 

wat ze zijn 68j. Niet door woorden, niet door den mond van 

profeten, niet door uitwendige teekenen (wonderen), zooveel 

staat voor Spinoza reeds vast~. Het boek der Natuur en dat 

der H. Schrift hebben wij op dezelfde wijze te lezen 00j. 
Maar hoe? 

Met een beeld, aan hellenistisch spraakgebruik ontleend 

(waarmee 2 Cor. 3, 3 is te vergelijken), zegt Spinoza het in 

het Theol.-Pol. Traktaat aldus: God heeft ons de waarheid 

niet als een brief uit den hemel gezonden, d. w. z. de H. Schrift 

leert ons die zonder meer niet kennen. Maar Hij heeft wel 

het eeuwige woord en zijn eeuwig verbond ingeschreven in 

den geest des menschen en bezegeld met zijn zegel, d. w. z. 

met de idee van God. De afdruk van Gods zegel, het inge

boren begrip van God, dat is het beeld Gods in den mensch, 

de getuigenis van de waarheid in ons, men kan ook zeggen 

het innerlijke licht, waarbij we lezen al wat geschreven staat, 

zoowel in de ziel als in de dingen van de uitwendige natuur 51). 

Tot zoover spreekt Spinoza nog "de taal der menschen", 

maar zeker met overtuiging. Hoe zou het anders zijn te ver

klaren, dat deze man den omgang zocht met en vriendschap 

en vereering vond bij betrekkelijk gesproken eenvoudigen 

van geest, die persoonlijke vroomheid en de waarheid van 

het innerlijke licht hooger schatten dan de binding aan een 

zichtbare Kerk, aan geschreven boeken en aan geformuleerde 
dogma's. 

In de Ethica 52) vinden we de konsekwenties van Spinoza's 

denken. Het menschelijk verstand is er geen onbeschreven 

blad, waar de ervaring of de hand van God iets opschrijft. 

Onze geest is naar zijn wezen een deel van Gods oneindig 

intellekt. Als zoodanig heeft de mensch een ingeboren kracht 

om te kennen, naar zijn wezen heeft hij de waarheid in zich, 
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een waarheid, die de overeenstemming met haar voorwerp 
waarborgt en die tevens norm is van haar zelf en van haar 

tegendeel, de onwaarheid~. Niet langs den weg van ver· 
eeniging of hereeniging met God, maar op grond van wezen· 

lijke eenheid in en met God heeft hij in zich .en ontwikkelt 
hij uit zich, voorzoover het den mensch mogelijk is, de ware 

kennis van God en van · alles wat uit Gods wezen met eeuwige 
noodzakelijkheid volgt, althans wat twee van Gods oneindige 
attributen betreft. De menschelijke geest kan nl. als deel (s.v.v.) 

van het ondeelbare oneindige Intellekt, trots zijn beperktheid, 
een volmaakte (adaequate) kennis van het oneindige bezitten, 

omdat het de eigenschap van het oneindige is, in al zijn 
deelenaanwezig te zijn M). Dit is bij Spinoza dan de vierde 

of hoogste soort van kennis, de intuitie, waaronder hij ver~ 

staat oiet een rustige beschouwing of spiegeling van iets buiten 
ons, waarbij we receptief zouden zijn, maar een handeling, 
een schöuwing van het eigen wezen, een aktie, die met het 

wezen zelf en alles wat daaruit volgt één is. Het is de akti. 
viteit van de Idee, die we uit Plato, b.v. uit den dialoo~ 
Sophistes 55), het is het aktieve verstand, dat we uit de Psycho. 

logie van Aristoteles 58) kennen, begrippen die, verschillend 

opgevat en gekombineerd, van Plotinos tot Bergson een beo 
standdeel vormen van de intellektueele mystiek. 

Zooals Spinoz~ God noemt de immanente en niet trans· 
cendente oorzaak van alle dingen, zoo beschouwt hij de waar· 
heid der intuitie als immanent, niet transgredient, d.w.z . . wij 

kunnen onze ideeën niet vergelijken met voorwerpen buiten 
ons, maar alleen met haar zelf. De evidentie, het kriterium 

van waarheid, ligt in de idee zelf, die één is met haar inhoud 

en haar voorwerp. 
Zoo is het allereerst met de idee van God. Hoe weet ik 

dat God bestaat? 
Maimonides bewijst, met Aristoteles, het bestaan van God 

uit de wereld. Uit de eenheid en de ordelijke beweging van 

de wereld als gevolg wordt tot de eene goddelijke oorzaak 
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besloten 57). Volgens Spinoza's kennisleer behoort deze ver
standelijke redeneering tot de derde soort van kennis, die 
hij - niet altijd konsekwent, maar dit daargelaten - als 
gebrekkig beschouwt~. Men kan niet met zekerheid besluiten 
uit het gevolg tot de oorzaak, uit ,het mindere tot het meer· 
dere. Daarom hecht hij, evenals Descarte's, weinig waarde 
aan aposteriorische bewijzen, meer aan apriorische uit het 
wezen of begrip van de zaak. Hij gaat zelfs nog verder dan 
Descartes. Deze wilde niet ,uit de ruimte of uit lichamelijke 
beweging, maar uit het zekerste dat wij in ons hebben, ons 
zelfbewustzijn, opklimmen tot God. In zijn bewustzijn vond 
hij onder andere ideeën de idee van God als van een aller. 
volmaaktst wezen . Daarop de causaliteitsredeneering toepas· 
sende zeide hij: zulk een idee kIlO ik zelf niet gemaakt, 
die moet God mij gegeven hebben, ergo God bestaat. Spinoza 
is da,armede niet tevreden: zich zelf als deel van , 'God 
beschouwende, gaat hij onmiddellijk uit van het Godsbewust. 
zijn. De intuitie van Gods wezen in ons bewijst ons, zonder 
eenige redeneering van gevolg tot oorzaak, het bestaan van 
God. Men kan zeggen: God bewijst zich zelf. Als wij onze 
oogen openen, zien wij Hem in ons zelf en in alle dingen f>II). 
Eigenlijk ging Descartes ook van een dergelijke intuitie als 
zijn levenservaring uit, maar hij beredeneerde die later 60). 

Hoe dit zij, Spinoza staat in ieder geval. veel dichter bij 
Descartes dan bij Maimonides. Menschen 'die het bestaan 
van God willen bewijzen uit de geschapen dingen beschul
digt hij in het Theol. Pol. Traktaat van bijgeloof 61). 

Een verschil als hier tusschen Maimonides en Spinoza 
bestond er in de christelijke Scholastiek van de 13de eeuw 
tusschen den H. Thomas en den H. Bonaventura. Thomas 
bewijst, evenals Aristoteles en Maimonides, het- bestaan van 
God uit de beweging van de wereld, B.onaventura vindt God in 
zich zelf, en beschuldigt allen die Hem van de wereld uit 
willen zoeken, van iets dat eigenlijk duivelsch is. De duivel 
heeft den mensch geleerd zijn dierlijke begeerte, waarvan de 
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slang het symbool is, op den appel, d. i. de stoffelijke wereld. 
te richten. Sedert dien tijd is de duivel de patriarch van alle 
onafhankelijke filosofie, die met haar redeneeringen van de 
zinnelijke wereld uitgaat. In dit opzicht het werk van Aristo
teles volgen staat gelijk met de zonde van Eva, waarvan dus 
Bonaventura, zij 't indirekt, zijn vriend en later medeheilige 
Thomas beschuldigt. Spinoza staat in dit opzicht (afgedacht 
van zijn pantheïsme), evenals vele andere groote mystieken. 
aan de zijde van Bonaventura M). 

Uit het voorafgaande is nu wel voldoende gebleken dat 
Spinoza, èn in zijn kennisleer èn wat het uitgangspunt van 
zijn filosofie betreft, aanmerkelijk van Maimonides verschilt. 
Dit verschil zal ook moeten blijken, wanneer we de ontwik
keling van het spinozistisch stelsel beschouwen. 

Hierover moet ik, in verband met het behandelde onder
werp, kort zijn. Spinoza als voorlooper van historische Bijbel
kritiek is nauwelijks, als ontleder van menschelijke hartstochten 
(zie vooral Eth., III) in 't geheel niet met Maimonides te 
vergelijken. Ik zal ze beiden beschouwen voorzoover ze van 
nieuw-platonische of oudere begripsmythologie en joodsch
christelijk-moslemsche theologie en wijsbegeerte afhankelijk 
zijn, en met enkele voorbeelden trachten aan te toonen, dat 
ze niet dezelfde richting van de traditie volgen. 

Met de bestempeling van beide filosofen als radikale mo
nisten ~ is weinig gezegd. Maimonides scheidt God en dtl 
Wereld en Spinoza heeft nooit de onderscheiding tusschen 
natura naturans en natura naturata, ook niet die tusschen 
het Oneindig Bestaande .en de eindige bestaanswijzen opge
heven M). Alles is in God, schoon niet op dezelfde wijze, en 
hij zegt liever niet dat God in alles is. 

Veel meer dan Spinoza heeft Maimonides nadruk gelegd 
op de eenheid Gods, opgevat als eenvoudigheid van zijn 
wezen, dat boven elk positief attribuut verheven is . Hij volgt 
daarbij o.a. de moe'tazilietische theologen van den Islam, 
met wie hij ook de leer van den vrijen wil des menschen 
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gemeen heeft; twee kardinale leerstukken dus, waartegen 
Spinoza heftig is opgetreden. 

Als belijder van de Aleenheid, van het i j, )(,()(; ?r<X1I, heeft 

Spinoza steeds meer nadruk gelegd op het Al dan op het 
Eene. Wel is het oneindig Heelal ondeelbaar, een inniger 
eenheid dan die van het geheel en de deelen, maar het is 
toch geen abstrakte eenheid. De genealogie van zijn Substantie 
= God-Natuur ligt in het PIeroma van de gnostieken en in 
de Veelvuldigheid van de mystieke theologie. Vandaar de 
leer der ' oneindig vele attributen, waarop men echter het 
getal (volgens Spinoza diskreet, een ens rationt's, geen wezens
kenmerk) niet mag toepassen en waarvan hij zegt, dat wij 
er slechts twee kennen 65). 

Allereerst heeft Spinoza de veelvoudigheid Gods noodig 
om Hem als aller dingen oorzaak te kunnen begrijpen. Hij 
gaat daarbij uit van de veronderstellingen, dat er 10. in de 
oorzaak meer is dan in het gevolg, maar 20. in het gevolg 
toch ook iets positiefs moet zijn dat wezenlijk reeds in de 
oorzaak is en het gevolg in verbinding houdt met de eerste 
oorzaak. Daarmee volgt hij de sedert Plato, de Stoa en he.t 
Nieuwplatonisme voortlevende traditie die het begrip van 
aktz'ej:zijn of oorzaak-zijn vooropstelt in het systeem fIIl) . Hij 
begint zijn Etht'ca daarom met de oneindige causa sui (def. 
1; vgl. Prop. 7 en 8 schol.) in onderscheiding van de eindt'ge 
modt' (def. 2), om eerst daarna de trits subsfantt'a, altrt'bufum, 
modus te bepalen (def. 3-5). 

Causa su; is een oud mythologisch begrip. Egyptische 
wijsheid sprak van den grooten God die van zelf ontstond. 
Jamblichos, de mythologiseerende Neoplatonist, zegt, dat de 
Godheid volledig in zich zelf en uit zich zelf ontstaan is, en 
hij noemt den eerst van alle goden uit het Oerwezen uitge
straalden God "Vader en Princiep van zich zelf" 67) . Lactan
tius zegt, met een beroep op Sibyllen en orakels en op de 
verloren Exhortatz'ones van Seneca : tpsa ante omm'a ex se 
ipso procreatus. En Hieronymus leert: Deus vero .. . t'pse SUt' 
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origo est suaeque causa substantiae «1). Het is dezelfde traditie 
in twee vormen. Spinoza neemt den christelijk-theologischen 
vorm over, die langs Augustinus e. a. tot Descartes is ge
komen. Men verbond daarmee de gedachte, dat God zich 
zelf volmaaktheden geeft m). Spinoza wil er mee uitdruk ken. 
dat het oneindig Wezen onafhankelijk van iets anders bestaat, 
alle volmaaktheden in zich heeft en als machtige oorzaak 
alles wat is bewerkt. Daarom eischte hij in de Cog. Met. 
dat de echte wezenskenmerken Gods actuosa essentia moeten 
uitdrukken 70). Maar, in afwijking van Descartes e. a., die aan 
elke substantie maar één wezenskenmerk geven, schrijft hij 
aan het alvolmaakte Wezen vele, oneindig vele attributen 
toe. Met de Scotisten, waarmee Spinoza meer punten van 
overeenkomst vertoont, bewijst hij juist de eenheid Gods 
daaruit, dat Hij alle volkomenheden van zich zelf moet hebben 71). 

Terwijl er bij Maimonides een duidelijke neiging blijkt te 
bestaan om de bizondere dingen uit hun naaste oorzaken te 
verklaren, legt Spinoza veel meer den nadruk daarop, dat 
God niet alleen de eerste, maar ook de blijvende of inblij
vende oorzaak van alles is, d. W. Z. geen van de gevolgen 
treedt naar buiten, alle blijven ze in de Oorzaak. 

Hoe belangrijk het begrip t'mmanente Oorzaak voor Spinoza 
was, is uit de Korte Verhandelt"ng en de Etht"ca voldoende 
bekend, maar blijkt ook uit zijn minder bestudeerde He
breeuwsche Spraakkunst. Handelend over het nomen verbt" 

(infinitief) onderscheidt hij drie vormen (species) die aktief, 
drie die passief zijn en als zevenden een die aktief en passief 
tegelijk is (= reflexief of reciprook). Deze vorm onderstelt 
volgens Spinoza een persoon die tegelijk handelend en liJdend, 
dus een immanente oorzaak is, die, zooals hij later bij de 
behandeling van het verbum finitum opmerkt, een agens is 
dat van zich zelf lijdt 72). Men zou deze Qleer filosofische 
dan taalkundige vondst van Spinoza in verband kunnen brengen 
met zijn opmerking in de Korte VerhandeUng over het ver
stand dat van zich zelf lijdt 7lI). Hoe dit zij, de uitdrukking 

40 



19 

dat de immanente oorzaak van zich zelf zou lijden wordt 
door Spinoza liever niet gebruikt. Hij zou dan van een 
lijdenden God moeten spreken. Zijn God is agere, actuosa 
essentia, ook in de attributen en hun oneindige modi; alleen 
in de eindige modi kan er sprake zijn van de tegenstelling 
tusschen handelen en lijden. 

Omdat God wezenlijk en inblijvend oorzaak is, volmaakt 
handelen, daarom is ook niet aan een schepping te denken, 
die een eindigen tijd geleden zou zijn begonnen. Gods Voor
zienigheid, niet van de Schepping te scheiden, is niet het in 
stand houden van iets buiten God, maar het eeuwig Zelf
behoud (conatus in suo esse perseverart) als aktiviteit. In 
het begrip oorzaak, op het oneindige Wezen tóegepast, ligt, 
dat daaruit alles met eeuwige noodzakelijkheid volgt. Een 
gedachte, aan de oudheid niet vreemd, als nieuwplatonische 
traditie bij de groote moslemsche filosofen en sommige 
mystieken voortlevend, zij het ook met vele accomodaties 
aan het transcendentie begrip, door Maimonides even heftig 
bestreden als door Spinoza verdedigd. God is het wezen 
dat niet alleen noodzakelijk bestaat, maar ook met nood
zakelijkheid werkt, d. i. met immanente vrijheid, volgens de 
wet van zijn eigen wezen. Gods wezen en de natuurwet 
zijn een 7t). 

Trots die opvatting van een eeuwige schepping, die in God 
blijft, vinden we bij Spinoza, vooral in de Korte Verhandelt'ng, 
duidelijke sporen van nieuwplatonische emanatietrappen 
(= graden van Zijn of van Aktiviteit). De wiskundige of 
logische causaliteit, waarmee alles uit het Godsbegrip moet 
worden afgeleid, is niet het uitgangspunt van zijn denken 
geweest en tot het einde toe breekt telkens weer iets door 
van de stoïcijnsche of nieuwplatonische dynamiek. Zooals 
bouwmeesters van Byzantium en van de Renaissance onder 
hun koepels verschillende stoffen en stijlvormen hebben 
vereenigd, zoo heeft ook Spinoza verschillende elkaar 
kruisende opvattingen van vroegere denkers samengevat en 
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alles overkoepeld door de gedachte van de eene wettelijkheid 
of begrijpelijkheid van alle dingen 75). 

Over God als oorzaak van zich zelf werd reeds gesproken. 
Van de oude leer dat God zijn eigen attributen schept hooren 
we nog een echo in Spinoza's woorden dat de attributen 
zich tot de substantie verhouden zooals de modi tot de 
attributen 76). De oneindige modi zijn de onmiddellijke werkingen 
van de goddelijke oorzaak, ze worden daarom ook "Zonen" 
van God genoemd 77). Van de onmiddellijk uit de attributen 
volgende oneindige modi (motus en inte1l8ctus) worden nog 
onderscheiden de middellijk oneindige modi, waarvan slechts 
éen voorbeeld wordt gegeven, nl. de facies totius universi, 

die middellijk uit de extensio volgt, d. i. het Wereldlichaam 
als geheel van alle bizondere lichamen 78). De uitdrukking 
fades herinnert aan al die mystieke denkrichtingen, die gaarne 
van de wereld als een grooten mensch en van den mensch 
als een kleine wereld spreken 111). Naar analogie daarvan zou 
men onder het attribuut der cogitatio een Wereldziel als het 
geheel van alle bizondere zielen moeten aannemen. Ten 
slotte brengen dan de onmiddellijk oneindige modi het oneindig 
aantal van eindige modi voort. Het geheele proces met zijn 
vier trappen is eeuwig, alleen de eindige modi op zich zelf 
beschouwd hebben een tijdelijk karakter. Ook alleen de 
eindige modi zijn uit deelen samengesteld, de lichamen uit 
corpuscula, de zielen uit z·deae 8U). 

Welk systeem ligt nu hieraan ten grondslag? Niet dat van 
den moslemschen filosoof lbn Sina (Avicenna), dat Spinoza 
bij Maimonides kon vinden. 

Volgens de overlevering van dit systeem is God een zuiver 
geestelijk (denkend) Wezen, een en eenvoudig, zoodanig, ddt 
van Hem slechts één ander wezen het gevolg kan zijn, de 
eerste Intelligentie of het eerste Intellekt genaamd (= Spinoza's 
oneindig Intellekt). Deze Intelligentie, wel denkende Geest, 
maar als veroorzaakt minder in zuiverheid en rangorde, 
brengt nu drie dingen voort, en wel 1°. door haar oorzaak 
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(God) te denken een tweede Intelligentie, 2°. door zich zelf 
te denken een Ziel, en 30. door zich als veroorzaakt te be

schouwen een Lichaam, d. i. de buitenste hemelsfeer. Zoo 
komt dus de veelvoudigheid van de eerste Intelligentie tot 

uitdrukking in een tweede Intelligentie die, door bemiddeling 
van een ziel, de buitenste sfeer in beweging brengt. Dit 

drieledig parallelisme, waarbij echter het denken produceerend 

is en de rangorde beheerscht, zet zich dan voort door de 
sfeer der vaste sterren en de sferen der zeven planeten tot 
de laatste Intelligentie (Aardgeest), die de aardsche stof, de 

lichaamsvormen en all.e zielen voortbrengt. 
Deze hemelsche hierarchie, die voor Maimonides waar

schijnlijk was (zie o. a. zijn leer over de Profetie), vond 
Spinoza met de moderne natuurwetenschap onhoudbaar 81). 

Ook heeft hij nooit, althans niet blijvend, de stelling aan
vaard, dat uit het zuiver Eene onmiddellijk slechts één wezen 
kan volgen. 

Hij greep nu naar andere ouder~ vormen van stoicijnsche, 
nieuwpythagoreische of nieuwplatonische afkomst, die, in 

verband ook met de joodsch-christelijk-moslemsche attributen
leer, door de geheele middeneeuwen zijn blijven leven. 

De meest gewone rangorde der nieuwplatonische emanaties 

is, in afdalende reeks maar als tijdeloos proces gedacht: vcüç, 

t'ntellectus of intelligeniia, ~1Jx,17, am'ma, en cpillT/ç, natura. 
Onder den invloed van de Renaissance heeft Spinoza de 

Natuur met God vereenzelvigd, al blijft hij natura naturans 
en natura naturata onderscheiden 'l'l). Aan den vcüç beant

woordt in God het attribuut der cogzïatt'o en in dit attribuut 

de oneindige modus van het Intellekt. Aan de betrekkelijke 
zelfstandigheid van de ziel heeft Spinoza eenigen tijd vast
gehouden. Hij beschouwde eerst de ideeën als inhoud van 

de ziel en spraks zelfs van de ziel van God I>'l). 
Wel blijft Spinoza dus de nieuwplatonische termen ge

bruiken, maar rangorde en beteekenis daarvan zijn belangrijk 

verschoven. Hiertoe moeten allerlei motieven, waarop ik hier 
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niet nader kan ingaan, hebben samengewerkt. Het wil mij 
voorkomen, dat de vier trappen, die men toch bij hem moet 
onderscheiden, het meest overeenkomen met de vier kate
goriën van de Stoa: oÎ-IT[cx., 7ro[6v, 7rWr; €XOv, en 7rpÓr; TI 7rWÇ 

€XOv, in verband met de leer van het substraat (~7ro)Ge[f.tevov) 
dat eigenschappen (i~elr;) en toestanden (ITxiITelr;) in zich heeft 
en relaties daartusschen. De eigenschappen (e~elç) hebben 
betrekking op het geheele ding, niet op een deel daarvan, 
ze zijn in elk deel gelijkelijk aanwezig, doordringen het 
geheel. Zoo kunnen twee of meer eigenschappen het geheele 
ding volledig doordringen. Wat is dit anders dan de leer 
van Spinoza dat de oneindig vele attributen ieder voor zich 
het geheele wezen Gods kenmerken of uitdrukken en tezamen 
met het wezen een zijn? 81.) Hoe dit zij, naast de onder
scheiding van actio en passt'o, die ook in het stoicijnsche 
systeem een groote rol speelt, is de rangorde substantia, 
attributum, modus en relatio voor Spinoza van bizon der 
belang 85). 

Als men de rangschikking naar aktiviteit van oorzaak tot 
gevolgen, dus van God door zijn attributen en oneindige 
modi tot al het eindige, een horizontale indeeling wil noemen, 
dan zou men van de substantie uit een vertikale lijn kunnen 
trekken: in God tusschen extenst'o en cogtÏatio, in de wereld 
tusschen beweging en intellekt, tussche.n eindige lichamen en 
zielen. Dat men deze onderscheiding ten onrechte met het 

.psychofysisch parallelisme van de 19de eeuw heeft vereen-
zelvigd is door Heymans en Stumpfvoldoende aangetoond !!6). 

Op de vraag, hoe men zich de verhouding tusschen die 
twee reeksen heeft te denken, moet men m. i. een meervoudig 
antwoord geven: 10• Spinoza heeft een neiging om de attri
buten als identiek met de substantie en onderling gelijkwaardig 
te beschouwen; 20. logisch-metafysisch staat de extensio-reeks 
vooraan; 30. volgens ethische waardeering heeft de cogitatio
reeks het overwicht; 40. wat historische invloeden betreft, 
hebben de eeuwenoude speculaties over de correlativiteit 
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van zijn en denken, van stof en vorm, Spinoza gebracht tot 
een nieuw hylemorphisme. 

Wanneer we Spinoza's behandeling van de substantieele 
attributen met die van Descartes vergelijken, dan valt al 
dadelijk op, dat de eerste een andere volgorde heeft, nl. de 
extensio voorop 87). 

Volgens Aristoteles is God zuiver Vorm = zuiver Denken 
en is verder alles samengesteld uit stof en vorm. De ziel als 
eerste entelechie van het lichaam verhoudt zich hiertoe als 
vorm tot stof. Bij Plotinos heeft de llOUt;, het eerste uit het 
boven het denken verheven Oerwezen voortgekomen Intel
lekt, reeds een stofprinciep in zich en dit leeren dan ook, in 
overeenstemming met Themistius, vele middeneeuwsche theo
logen en filosofen in Oost en West. Maar ook hier behoudt 
het Intellekt den voorrang. Elke leer echter, die het stof
princiep buiten God plaatst of (vgl. de Stoa) stof als passief 
en vorm of kracht als aktief opvat, is voor Spinoza onaan
nemelijk. Al wat God is en wat onmiddellijk uit Hem volgt, 
moet aktief zijn. 

Nu vindt men in de joodsch-moslemsche filosofie een tra
ditie, op naam van Empedokles gesteld, dat de stof de eerste 
emanatie is van het goddelijk Oerwezen. De joodsche denker 
Ibn Gebirol (Avicebron, lle eeuw), dien Spinoza zeker kende, 
noemt de universeele stof de eerste en den universeelen 
vorm de tweede emanatie van het goddelijk wezen, en heeft 
daarmee op de Franciscanen en op vele denkers van de 
Renaissance invloed uitgeoefend 88). Die universeele stof, zelf 
niet stoffelijk of lichamelijk (dit zegt Spinoza toch ook van 
zijn extensio), heet daarom aktief, ook wel geestelijke of in
telligibele stof, in elk geval aktief princiep van al wat stoffelijk 
is. Het is niet de abstrakte geometrische ruimte van Descartes, 
maar ook bij Spinoza nog eenigszins mystiek-dynamisch ge
dacht, zooals we dat b.v. vinden bij H. Regius en, in andere 
vormen, bij de Platonisten van Cam bridge en bij Locke en 
Newton~. 
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God als extensio of res extensa moet bij Spinoza oorzaak 

zijn van alle wezenlijkheid en wettelijkheid in de bizondere 
stoffelijk-lichamelijke dingen. Om deze reden laat hij zich 

minachtend uit over Plato en Aristoteles, die God zelfs niet 
als de direkte oorzaak van de stof beschouwen en aan het 
zelfstandig bestaan van geesten gelooven 90) en bestrijdt hij 

Descartes, die de extensio voor een doode massa hield, 
. waaraan God, nadat Hij ze geschapen had, nog de beweging 

moest mededeelen. Zijn extensio moest (evenals bij Plato de 

idee en de ziel, maar dit wist Spinoza waarschijnlijk niet) 
het vermogen bezitten van zelfbeweging, ze is de zelfuit

breiding van God, die met Zijn àlmachtige werkzaamheid 
alom tegenwoordig is 91). 

Gods extensio is het princiep van een absolute beweging, 
die de rust niet als tegenstelling in zich heeft. Descartes' 
opvatting van de relativiteit van alle beweging past bij Spinoza 

alleen op de eindige modi. En wanneer deze spreekt van 
twee oneindige modi, nl. beweging en rust, dan bedoelt hij 
daarmee de beste proportie tusschen beweging en rust, wij 
zouden zeggen een kalme beweging. Niet in een onweer 

van storm en vuur, maar in het suizen van een zacbte stilte 
is God hem verschenen. Zulk een beweging beteekent voor 

hem leven, de juiste verhouding tusschen beweging en rust, 
een proportie b.v. van 1 : 3 9"~). Met de voorstelling van den 

wereldbol als de beste gedaante, moest ook die van de cirkel
beweging als de meest goddelijke verdwijnen om plaats te 
maken voor de natuurlijke rechtlijnigheid in 't oneindige. Of 

Spinoza nog aan een tijdelooze voortplanting d. i. aan onein
dige snelheid b.v. van het licht, heeft gedacht, zooals Descartes 
met oude mystieke traditie deed, blijkt niet. Misschien heeft 

hij juist in verband met de hieraan verbonden moeilijkheden 
in de laatste jaren van zijn leven wel een nadere verklaring 
van zijn bewegingsleer in uitzicht gesteld maar niet gegeven. 

Ook is er geen enkele po~ing gedaan om begrijpelijk te 
maken hoe het Wereldlichaam, als geheel in stand gehouden 
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door de juiste proportie van beweging en rust, er toe komt 
om zich te deelen in de oneindig vele eindige modi, de 

bizondere lichamen. Dit brengt ons in de sfeer van veran· 
dering en tijd, van gestoord evenwicht enz., waarin Spinoza 
zich niet thuis gevoelt. In hoofdzaak hield hij zich daar aan 
de leer van Descartes 93). 

Overgaande tot de behandeling van het tweede attribuut, 

de Cogitatio, staan we voor dezelfde problemen. Spinoza tracht 
het denken evenwijdig, althans analoog met de extensio te 

beschouwen. Het is een en dezelfde akt van het oneindig 
wezen dat zich uitbreidt en denkt. Maar evenmin als hij aan 
de uitbreiding lichamelijke gestalte toeschrijft, wil hij met het 
denken een zielsvorm verbinden. Het rijk der ideeën, als 

geheel de t'dea Dei, dat is de modus genaamd het oneindig 
Intellekt 94). 

Sedert Aristoteles onderscheidt men in het Intellekt (1101),,) 

het redelijk Verstand en den zedelijken Wil. De lange geschie. 

denis van den strijd over de verhouding tusschen die twee 
kan hier niet besproken worden. Genoeg, Spinoza schijnt 
oorspronkelijk, naar analogie van Beweging en Rust, den Wil 

en het Verstand in hun meest harmonische verhouding als 
modus cogitatt'ont's te hebben opgevat lJ5). Hoe dit zij, de Wil 
is meer en meer op den achtergrond geraakt, of liever één 

geworden met het aktieve moment in de ideeën van het 
Verstand 96). 

Wat blijft er dan over als aequivalent van de rust in de 
extenst·o·reeks? Dit moet toch wel zijn de berusting, de zelf· 

bevrediging van het denken, de Menit's acqut·escenft'a. Aan de 
kalme beweging van het lichaam beantwoordt dan de vredige 

stemming, de zachte emotie der ziel. Wij hebben hier het 
ideaal van de grieksche, met name van de hellenistische 

ethiek, en tevens van de religieuze mystieken die rust en 
vrede zoeken in God 97). 

Zoo komen we ten slotte tot het moeilijk maar onvermij. 
delijk probleem van den amor in Spinoza's filosofie. Met 
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den lijdenden amor, verbonden met de · idee van een uitwen
dtge oorzaak, behoeven we ons hier niet bezig te houden ~). 
Iets meer met den amor, die begeerte of verlangen is en 
die streeft naar vereeniging met de begeerde zaak. In dezen 
zin komt de liefde tot God voor in de Korte Verh., waar zij 
zich, evenals de Kennis, richt naar haar voorwerp, dus in 
zekeren zin ook nog lijdend genoemd mag worden. Naarmate 
haar voorwerp volmaakt is, wordt de Kennis volmaakt, en uit 
de volmaaktheid van de Kennis volgt die van de liefde. Het 
hoogste voorwerp is de goddelijke Natuur, waarmee wij ver
eenigd wenschen te worden. Zoo is dan onze hoogste liefde 
de liefde tot God 99). Een liefde van God, een wederkeerige 
liefde, kent Spinoza daar niet 100). 

Wat is dan de metafysische plaats van die liefde? Aan het 
begin van den eersten dialoog in de Korte Verh. 10I ) spreekt 
de Amor het Intellekt aan als Broeder. Brengt men dit in 
verband met de opvatting van Beweging en Intellekt als Zonen 
Gods, dan zouden we hier een derden, den jongsten, Zoon 
hebben. Beeldspraak, zeker, maar die misschien toch een 
aanwijzing kan zijn om den amor in verband te brengen 
met oude tradities. 

Aan het slot van de Etht'ca vinden we dan, tot verrassing 
van velen, den amor als een goddelijk oneindig, aktief 
princiep. Onze liefde tot God is een deel van de oneindige 
Liefde waarmee God zich zelf bemint 102). Zulk een liefde 
moet dus in het systeem van Spinoza, Of een attribuut Of 

een oneindige modus zijn. Om geen reflectie, geen weder
keerigheid in de goddelijke substantie op te nemen, heeft 
hij haar waarschijnlijk liever geen attribuut genoemd. Er was, 
in het eenmaal gegeven schema, geen andere plaats, dan 
naast of onder het Intellekt als amor t·ntellectualis. Dan 
hebben we Intellekt en liefde als analogie van Beweging en 
rust te denken, m. a. w. de liefde heeft de plaats ingenomen 
van den wil. Het is de wil, die niets begeert, die eens willens 
is met God, dien de stoicijnen blijmoedige toestemming in 
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het Onvermijdelijke, en de groote mystieken van alle religies 
overgave aan of één zijn met God in liefde hebben genoemd 103). 

Zeker hebben bij Spinoza ook natuurfilosofische spekulaties 
hiertoe medegewerkt. Men kan met Empedokles beginnen, 
die in de liefde het "element" vindt dat de zgn. vier ele
menten met elkander tot een harmonische eenheid samen
bindt en, wat Spinoza's bronnen betreft, eindigen met Fr. 
Bacon, die in den Amor, niet geboren uit een ~ader, dus 
eeuwig en oneindig, de bewegende kracht van de stoffelijke 
wereld ziet ((U). Sterker nog werkte de traditie van Plato's 

Timaeus, volgens welke de wil van God of de goddelijke 
Goedheid (metafysisch als zijn volmaaktheid, maar steeds 
meer onder nieuwplatonische en christelijke invloeden als 
zijn Liefde opgevat) het motief was van de schepping 105). 

Die amor werkt als natuurlijke liefde in de lichamelijke, als 
geestelijke liefde in de intellektueele wereld. Het is deze wil 
of deze Liefde, die stof en vorm met elkander verbindt, 
zeggen sommigen I~. Of Spinoza niet soms aan deze ver
bindende functie heeft gedacht? Niet alleen konsekwentie 
van het systeem, maar ook ethisch-religieuze waardeering 
heeft hem er zeker toe gebracht om van amor z'ntellectualis 
te spreken 10'/). Deze amor vloeit eenerzijds uit de hoogste 
soort van kennis, de intuitie, voort, maar brengt ook ander
zijds, naar mate ze sterker is, het intellekt tot grooter vol
komenheid, en heeft naar die mate meer macht over de 
hartstochten. Zoo wordt de goddelijke Liefde d~ hoogste 
macht, de aktieve deugd (virtus) en de zaligheid (beq,titudo) 

van den mensch. De Mentz's acquiesceniz'a, verbonden met 
de z'deq, Dez', tanquq,m Causa I~ (nu niet uz'twendz'ge oorzaak, 
zooals bij de affekten) is derhalve geen passieve berusting, 
maar levende, de kennis vermeerderende en de lusten en 
hartstochten beheerschende deugd .... quO Mens hoc Amore 
divino, seu beatitudine magis gaudet, eo plus intelligit, hoc 
est, eo majorem in affectus habet potentiam .... 109J. Er is 
m. a. w. geen liefde zonder de een of andere soort van 
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kennis, maar de hoogste kennis wordt ook eerst volmaakt 
en machtig door de liefde. Daardoor geeft Spinoza ten slotte 
aan de liefde een eenige plaats. Men zou kunnen zeggen, 
als conclusie van Eih. V: zoo blijven dan Beweging, Intellekt 

en Liefde, maar de meeste van deze is de Liefde, die, ana
loog aan de rust in de beweging, de bevrediging in het denken 
beteekent. Op God toegepast, zou dat zijn: het oneindig
machtige Wezen, zich zelf uitbreidend en denkend, voelt 

zich als Oorzaak van alles en verlustigt zich in de volmaakt
heid van heel zijn werk dat eeuwig in Hem als eenheid blijft. 

Of men zulk een Wezen dan een persoonlijkheid wil noemen 

of niet, doet weinig ter zake. Spinoza, hoewel den nadruk 
leggend op het Al, heeft wel gemeend in de Liefde de een

heid te vinden. En ofschoon hij naar nieuwplatonische traditie 
van een intellektueele Liefde sprak, hij zal zich bij zijn na

denken over de beweging in de stof wel eens de overoude 
mystiek hebben herinnerd, waaraan Dante aan het slot van 
zijn Divina Commedt·a deze uitdrukking gaf: 

L' amor che muove il sole e I' altre stelle. 

De slotsom van deze beschouwingen is dat de hoofd be
grippen van Spinoza's leer niet op elegante wijze in een 
eenvoudig schema zijn te vatten. Zijn panentheistisch deter

minisme moge alles beheerschen, er zijn toch .graden van 
aktiviteit, verschillende zijnskenmerken en wijzen van bestaan 
en er is een niet zeer konsekwent uitgewerkt parallelisme 
van zijn en denken of stof en vorm. Vraagt men, welke 

begrippen met den grootsten religieus-ethischen nadruk worden 
gebruikt, dan zijn het er m.L drie, nl. de oneindige Macht, 
de Alwetendheid en de oneindige Liefde lil). De eerste valt 
met de substantie van God-Natuur samen en drukt zich wel 
het best uil in het attribuut der Exienst·o; de tweede komt 

door het attribuut der Cogitatio tot uitdrukking in de oneindige 

modus van het Intellekt; van de derde is de plaats onzeker, 
maar niet de beteekenis: de vervulling van de wet en, mis
schien, ook van Spinoza's filosofie. 
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Het is moeilijk, ja onmogelijk, dit alles uit Maimonides af 

te leiden. In vele gevallen hebben we andere bronnen ge

vonden. Wel is voor Maimonides God een machtig Schepper 

van de Wereld, maar veel meer nog de wijze Leeraar en de 

rechtvaardige Rechter van zijn volk. In de toekomst ligt de 

mogelijkheid van het algemeene messiaansche Wereldrijk en 

het behoud van het Heelal, maar slechts, evenals dit bij de 

schepping het geval was, wanneer Zijn Wijsheid en Zijn 

Vrije Wil het zoo beschikken. 

Afgedacht van alle verschil, dat uit verscheidenheid ·van 

plaats en tijd en traditie zou kunnen afgeleid worden, ver

tegenwoordigen Maimonides en Spinoza niet hetzelfde mensch
en denk type. 

Maimonides is vastgeworteld in de traditie van de joodsche 

volksgemeenschap en heeft zich de hellenistisch·moslemsche 

kultuur van zijn tijd eigen ge~aakt. Hij heeft een groot 

intellekt, maar is ook zeer aktief. Hij werkt voor zijn familie, 

voor de joodsche gemeenten van het Westen en, als medicus, 

tot aan het hof van den grooten Saladln, bekend uit de 

geschiedenis van de Kruistochten. Zoo breidt zijn werkzaam

heid zich naar alle zijden uit, maar ze blijft, met wijze beper

king, in het eindige. Hij voelt zich zeer goed thuis zoowel 

in het huis van Israël als in de wereld van Aristoteles, een 

wereld waarin alles zijn vaste plaats heeft of naar zijn natuur
lijke plaats streeft. 

Heel anders Spinoza, in wien de platonische Eros naar 

het oneindige streeft. Zijn middeneeuwsch opgevoede ziel 

komt in aanraking met den geest der Renaissance, die het 

menschelijk Ik klein maakt als een stipje in het Oneindig 

Heelal, maar tegelijk groot omdat het dit Al met zijn denken 

en zijn liefde omvat. ZÓÓ is Spinoza. In dezen man met zijn 

zwakke konstitutie zijn de instinkten en passies die de wereld 

gewoon aan den gang houden geremd. Hij zondert zich af. 

Hij sluit zich bij geen enkele religieuze gemeenschap aan, 

hij is geen burger van een door aard sc he grenzen bepaald 
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vaderland. Als Holland met Engeland of Frankrijk in oorlog 
is, denkt hij na over de dwaasheid der menschen en de 
waarheid van zijn filosofie. Inwendig woelende hartstochten 
worden geremd, bedwongen door liefde tot de waarheid. 
Daarvoor gaat hij niet uitbundig in processie, maar hij ont. 
steekt voor haar een kaarsje in zijn binnenkamer. In zich 
zelf gekeerd bepeinst hij het Oneindige. 
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D!". Roth (p. 108, noot 1) hierbij aan Maimonides. 

27) 11, c. 8 (Op., I, p. 265). 
28) Vgl. Ep. 30 (Op., IV, p. 166). 

~O) C. 10 (Op., 111, p. 150 v.). Wat zijn uitlegging van het 
N. T. betreft staat Spinoza onder den invloed van vroegere en 
latere theologen en filosofen. Het is hier niet noodig dit in bizon
derheden aan te toonen. 

30) C. 7 (Op., 111, p. 113 vv.). Cf. Praef. (Op., 111, p. 9) en 

C. 13 (Op., lIl, p. 167 v.). 
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31) C. 14 (Op., 111, p. 176). Er is voor Spinoza maar één 
waarheid (zie Ep. 21, Op., IV, p. 126), die van het redelijk 
verstand. 

32) Christus heeft geen wetten gegeven voor een bepaalden 
Staat, maar de algemeene natuurlijke. zedewet geleerd. Theol.
Pol. Trakt., C. 5 (Op., 111, p. 70 v.). 

33) Cap. 11, passim (Op., 111, p. 151 vv.). 
34) Over Paulus als filosoof C. 11 (Op., 111, p. 158), die tot ver

standigen spreekt, C. 11 (Op., 111, p. 152); Ep. 73 (Op., IV, p. 307). 
35) Joh. 1, 10, 17; vgl. c. 12 (Op., 111, p. 163). 
36) 1 Joh. 4, 13; vgl. c. 14 (Op., 111, p. 175 v.). Zie ook 

Rom. 5,5. 
37) Hand. 17, 23 vvo Vgl. Ep. 73 (Op., IV, p. 307). 
38) Rom. 12,1. Hierop wijst Lucas in zijn levensbeschrijving van 

Spinoza (vert. Gebhardt in Philos. Bibl., 96 b, Lpz. 1914, p. 33). 
39) Vgl. Korte Vwh., 11, c. 5 (Op., I, p. 63) en 15 (Op., I, p. 

79), 1 Joh. 4, 7 en 8; c. 14 van het Theol.-Pol. Tr. (Op., 111, p. 175). 
(0) Rom. 2,29, zie c. 3 (Op., 111, p. 54) en Rom. 7, 6, zie c. 4 

(Op., 111, p. 65). Zie ook Joh. 8, 32. 
41) Zie Korte Ver.h., 11, c. 16 vvo en wat v. Dunin-Borkowski 

over de volgorde dezer hoofdstukken zegt in Chronicon Spinoza
num, 111, p. 108 vvo Vgl. verder Rom. 3, 27 en 28 in Theol.-Pol. 
Trakt., c. 4 (Op., 111, p. 65) en c. 11 (Op., 111, p. 157), ook 
Ev. Joh. 17, 3. 

(2) Zij is de vervulling der wet: Rom. 13, 8 vv.; vgl. Theol.
Pol. Trakt., c. 13 (Op., 111, p. 168); 1 Cor. 13. 

43) C. 15 (Op., 111, p. 180 v., 188). 
") Om een uit velen te noemen: Scotus Erigena, De div. Nat., 

11, c. 1, PL 122. 523 D, noemde den mensch een deel van God. 
Vgl. Ev. Joh. c. 15; Room. 12, 5; Ef. 1, 22 v.; 1 Cor. 12, 12 vvo 

45) Spinoza's vriend Lodewijk Meyer noemt (1666) als lat. 
titel Tractatus de Deo, Anima rationajli et summa hominis 
felicitate (vgl. Gebhardt in Op., I, p. 408). Deze titel past bij den 
inhoud en ligt in de lijn van de hellenistische ethiek en de intel
lektueele mystiek. Uit het begin van de Ethica, 11 (Op., 11, p. 84) 
blijkt dit ook. 

46) Korte Verh., 11, c. 4 (Op., I, p. 61); 11, c. 15 (Op., I, p. 79) ; 
c. 19 (Op., I, p. 93 vv.); c. 22 (Op., I, p. 100 v.). 
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47) Korte Verh., 1I, c. 18 (Op., I, p. 86 vv.). De Dei servitus = 
summa liberlas (Eth., lI, 49 schol.; Op., lI, p. 136) is een 
virtus, dl,ls potestas, geen slaafsch lijden. 

4S) Korte Verh., I, c. 1 (Op., I, p. 17). 
49) Korte Verh., lI, c. 24 (Op., I, p. 106 v.). 
50) TheoZ.-PoZ. l'rakt., c. 4 (Op., lIl, p. 68). 
51) TheoZ.-PoZ. Trakt. c. 12 (Op., lIl, p. 158 vv., 162); c. 18 

(Op., lIl, p. 221). Men vergelijke nog de idea Dei ~= Spiritus 
Chris ti, die reeds in de Aartsvaders van het O. T. werkte, in 
Eth., IV, Prop. 68, schol. (Op., lI, p. 262) met Korte Verh., 
I, c. 10 (zie boven aant. 26). Christus naar den Geest (= Logos) 
is dus het goddelijk zegel. Zou er eenig verband bestaan tusschen 
dit, waarschijnlijk oude, spraakgebruik en de aan Mani en 
Mohammed gegeven titels? 

Plato's beeldspraak in Theaetetos 191 v. (afdruk van een zegel 
in was) verbonden met zijn anamnesis-theorie heeft er de eklek
tische en platoniseerende filosofen van den hellenistischen tij d en 
later toe gebracht te spreken van ingeboren ideeën, ingeschreven 
of ingedrukt in het hart, de ziel of den geest des menschen. 
Reeds Ph ilo noemt den goddelijken Logos het zegel, waarvan alle 
vormen (= ideeën) in de wereld afdrukken zijn (Zellel' lIl, 24, 
p. 425.). De moslemsche filosoof Färäbî heeft de zegel-theGrie in 
een afzonderlijke verhandeling uiteengezet. Zie AZfarabi's Phi
Zosophische Abhandlungen, Leiden 1892, p. 108 vvo (arab. tekst, 
Leiden 1890, p. 66 vv.), en M. Horten, Das Buch der Ringsteine 
Farabis (Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. Mittelalters, Bd V, 3, 
Münster 1906). Dat God op alle geschapen dingen zijn merk
tecken heeft gezet, waardoor Hij uit alles onmiddellijk te kennen 
is, kan men wel bij de meeste mystieken vinden. Vgl. b.v. E. 
Gilson, La philosophie de Saint Bonaventure, Paris 1924, p. 109, 
127 v., 139, 202 v. Vgl. ook Descartes' Méd. 3. 

Een eigenaardigE' toepassing van de zegeltheorie vinden we in 
de Christologie van de Nestoriaansche Kerk. De verhouding van 
de goddelijke tot de menschelijke natuur in Christus wordt o.a. 
vergeleken met een zegelafdruk in was. Zie M. al-Shahrastam, 
Book of Religious and Philosophical Sects, ed. Cureton, London 
1846, p. 172 en 175 (vert. Haarbl'Ücker, I, p. 260 en 265). 

Uit deze eeuwenoude traditie, hoe dan ook tot Spinoza ge-
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komen, is te verklaren dat hij de idea Dei als de voornaamste 
(voor hem de allesomvattende idee) het Zegel Gods noemt en dit 
met den Geest van Christus, die ons de waarheid meedeelt, ver
eenzelvigt (vgl. boven). Terwijl voor Maimonides het menschelijk 
verstand als denkvermogen (= beeld Gods) een onbeschreven blad 
is, is volgens Spinoza de idea Dei ons oorspronkelijk bezit. Over 
de ide,a Dei = Gods oneindig Intellect, waarvan 's menschen geest 
een deel is, . zie aant. 53. 

52) Reeds in de Gog. Metaph., I, c. 6 (Op., I, p. 247) en 11, 
c. 12 (Op., I, p. 278) leert Spinoza met Descartes in stoïcijnschen 
geest het wilsmoment in het oordeelen als vrije aktiviteit van 
den kennenden geest. 

~3) Vgl. Eth., 11, Def. 4 (Op., 11, p. 85), Prop. 43 (Op., 11, 
p. 123 v.), Prop. 49, schol. (Op., 11, p. 131). Daarom noemt Spi
noza de idea liever niet meer, zooals hij vroeger D.I.E., (Op., 11, p. 
10 v.) deed, perceptio maar conceptus: Eth., 11, Def. 3 (Op., 11, 
p. 84 v.). Zie ook D.I.E. (Op., 11, p. 14) en Ep. 60 (Op., IV, 
p. 270 v.) Maimonides spreekt van idräk 'aklt~ wat men wel het 
best met perceptio intellectualis kan vertalen. 

M) Het begrip van het Oneindige is, zooals uit geheel de Korte 
Verh. blijkt, uit religieuze mystiek geboren. Het is niet het poten
tieel deelbaar oneindige van Aristoteles, maar het absoluut aktu
eel oneindige. Zoo spreken de godsdiensten van het Oosten, 
sommige oude Grieksche natuur-filosofen en later weer het Nieuw
Platonisme en de theologie van Joden, Christenen en Moslems. 
Voor Spinoza beteekent dit een positief begrip. De absoluut d.w.z. 
zonder hulp van andere begrippen gevormde ideeën drukken on
eindigheid uit. Zie D.I.E. (Op., 11, p. 38 v.). Ook Descartes, die 
God . de onet1ulige substantie noemt, wilde dit als een positieve 
bepaling beschouwen en dus liever zeggen ens amplissimum dan 
ens infinitum. Vgl. E. Gilson, René Descartes, Discours de la 
M6thode. Texte et Gommentaire, Paris 1925, p. 334. Over het 
inluitief karakter van Descartes' kennisleer en metafysika geeft 
Gilson t.a.p., p. 197, 207 v., 292 vv., 314 vvo voldoende inlichting. 
De opvatting van E. Cassirer, t.a.pl., 11, p. 77 v., dat de intuïtie 
van Descartes mathematisch is, is te eng. - Over de ondeel
b?.arheid van de substantie zie Eth., I, Prop. 12 en 13 (Op., 11, 
p. 55) en Ep. 12 (Op., IV, p. 52 vv.). Hetzelfde geldt, zij 't op 
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wat andere wijze, van de attributen en oneindige modi, dat nl. 
het geheel gelijkelijk in elk deel is. Het oneindige is geen geheel, 
dat uit eenheden als deelen is samengesteld. 

~5) 249 A vvo 
<6) De anima, 111, 430 a 10 vv . . 
57) Moreh, I, c. 72 (Munk, I, p. 363); c. 76 (Munk, I, p. 459); 

11, c. 1 (Munk, 11, p. 29 vv.) 
58) Zie reeds Korte Ve.rh., I, c. 1 (Op., I, p. 18), uitdrukkelijk 

gericht tegen de leer van den H. Thomas, dat God geen oorzaak 
heeft en dus niet onmiddellijk uit zich zelf gekend (= ontologisch 
of apriorisch bewezen) kan worden. 

SP) Zie b.v. Korte Verh., I, c. 2 (Op., I, p. 33 v.). 
CO) Zie aant. 54. 
61) C.2 (Op., 111, p. 29 v.). 

62) Vgl. E. Gilson, t .a.pl., p. 419 vvo Ook Descartes zegt, in den 
geest van den H. Augustinus en zoowel van christelijke als andere 
mystieken, dat niets ons beter bekend is dan God. Zie E. Gilson, 
R. D. Discours, p. 358. 

63) L. Roth, t.a.pl., Pre/ace. 
64) Beide onderscheidingen vallen niet samen bij Spinoza en 

vandaar allerlei contradicties in zijn systeem, die niet weg te 
rerieneeren zijn. Men kan slechts trachten ze historisch-psycholo
gisch begrijpelijker te maken. Eenige aanwijzingen daartoe in den 
tekst en aantt. 

65) Men heeft de Attributen bij Spinoza vergeleken met de 
Henaden van Proklos (Th. Whittaker, The Neo-Platonists, Cambr. 
1918, p. 173), met dit verschil dat het aantal Henaden beperkt is. 
Hoe dit zij, zoowel de Neo-platonici als Spinoza verstaan onder het 
oneindige alles wat oneindige macht en eeuwigheid (zij 't in ver
schillende graad en soort of wijze) heeft, de begrippen getal en 
tijd zijn daarop niet toepasselijk. Welk verschil maakt het dan, of 
men van 2 of 3 of van oneindig vele attributen spreekt? 

6~) Met Plato (Sophistes 254 B vv.; vgl. Republ., VI, 508 Ev.), 
de Stoa en Nieuw-platonisme valt voor Spinoza de volmaakte 
realiteit met de volmaakte aktiviteit samen. Plotinos heeft wel ge
tracht, juist in aansluiting aan den Sophistes, als kategorieën 
het Zijn = Bestaan, onveranderlijk tijdloos Blijven van het 
Denken = Handeling, Leven, Beweging te onderscheiden, maar op 
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zijn systeem en dat van zijn volgelingen 'heeft die onderscheiding 
:weinig invloed gehad. Vooral bij ' Proklos is het duidelijk dat de 
eerste Oorzaak tegelijk de direkte oorzaak is van Intellekt, Ziel, 
Natuur, Oerstof. Het zgn. Liber de causis, in het arabisch en in 
latijnsche vertaling van grooten invloed op het middeneeuwsch 
denken, een uittreksel, van de aan Proklos toegeschreven (]'TOI

X,eEW(],It; ;:roOÀ~'YI)(,-h, stelt aan de spits van het systeem de prima 

causa;die blijft werken,ook waar de causa secunda ophoudt haar 
jnvloed uit te oefenen. De gedachte dat God alles in allen werkt, 
al bedient Hij zich daarbij van tusschen- of gelegenheidsoorzaken, 
is zoo algemeen verspreid, dat men daarvoor geen auteurs behoeft 
te noemen. :Oe orthodoxe moslemsche theologen zeggen dat God 
alles bewerkt, al noemen ze Hem liever Schepper qan eerste Oor
zaak, zooals de moslem sc he nieuw-platoniseerende filosofen deden. 
H0tzelfde als de theologen zeiden min of meer pantheistische 
mystieken, al gebruikten ze liever den term Veroorzaker dan 
Oorzaak; omdat dit te onpersoonlijk klinkt (zie L. Massignon, 
La Passion d'al-HallUj, p. 641). Evenals l,lij de Nieuw-platonici 
en bij de moslemsche filosofen gaat er bij Spinoza aan Gods akti
viteit geen verstandelijk overleg of vrije wilskeus vooraf. Het 
noodzakelijk bestaande wezen werkt met eeuwige noodzakelijk
heid = innerlijke 'vrijheid. Spinoza brengt dit in verband met 
Gods Alwetendheid, met Voorzienigheid en Praedestinatie. Hij 
staat i.e.w. dichter bij stoïcijnsch determinisme, moslemsche en 
calvinistische .orthodoxie dan bij een denker als Maimonides. 
Macht is de wezenheid van Spinoza's God, en zoover als deze reikt 
d. i. oneindig, zoo ver reikt zijn uitbreiding, zijn denken, enz. 
Zijn Voorzienigheid gaat over alle bizondere dingen, wat Maimo
nides ontkent (Munk, lIl, p. 135, 444 v.). 

67) V gl. Th. Hopfner, Orient und griechische Philosophie, 
Leipzig 1925, p. 56 en 76 y. 

es) Op Lactantius en Hieronymus vestigde reeds de aandacht 
J. ,Freudentlral, Spinoza und die Scholastik, p. 119. Als echo bij 
Spinoza nog: .. .... ejus essentia, tanquam causa existentiae Dei 
(Gog. Met., lI, c, 1, Op., I, p. 250). 

69) Vgl. E. Gilson, R. D., Di$cours, p. 334: . .... .l'être par soi 
se donnant à soi-même toutes les perfections en même temps 
que l'~tre . . ... . 
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70) Cog. Met., 11, c. 11 (Op., I, p. 275). Uitdrukken (ex
primere) correspondeert met het indn-ukken van het goddelijk 
merkteeken op de dingen. Vgl. aantt. 51 en 84. 

71) Cog. Met., 11, c. ,2 (Op., I, p. 253). Vgl. Freudenthal, t.a.pl./ 
p. 111. Wel heeft Spinoza door een later ingevoegde opmerking 
aan het bewijs een andere uitdrukking gegeven, maar dit wijzigt 
de beteekenis niet en is voor ons doel van minder belang. Zie' ook 
Korte Verh., I, c. 2 (Op., I, p. 23 v.) en Eth., I, Prop. 10 schol.. 
(Op., 11, p. 52), en vgl. G. Th. Richter, Spinozas Philosophische 
Terminologie, Leipzig 1913, p. 25. 

72) Compend. Gramm. L. Hebr, c. 12 (Op., I, p. 342, en c. 20 v. 
(Op., I, p. 361 v.) Dit als aanvulling op J. M Hillesum, De Spino
zistische Spraakkunst in Chron. Spin., I, p. 158 vvo Zie nu ook het 
na het schrijven van hèt voorgaande verschenen art. van N. 
Porges, Spinozas Compendium der Hebräischen Gramma,tik in 
Chron. Spinoz., IV, Hag. Com. 1926, p. 123 vv. 

73) I, c. 2 (Op., I, p. 26). Onder den invloed van Plotinos; 
Augustinus, Scotus Erigena e.a. wordt er over de mystieke kennis 
gesproken als een aktieve receptie, waarbij het kennend subjekt 
het kennisobjekt zoodanig in zich opneemt dat beide tezamen één 
worden. Deze opvatting heeft Spinoza eerst gedeeld, later ver
meed hij liever uitdrukkingen, die aan passiviteit of zelfs aan 
receptiviteit doen denken. Vgl. ~ant. 53. 

74) Vgl. aant. 66. 
7G) V gl. G. Heymans, Spinozistisch en modern Parallelisme 

(in Versl. en Meded. d. Kon. Ak. v. Wet., Afd. Letterk., V, 1, 
1915, p. 160 vv.); C. Stumpf, Spinozastudien in Abh. d. Preuss. 
Ak. d. Wiss., 1919, Phil.-Hist. Kl., 4. Th. Ziehen, Benedictus de Spi
noza in Kantstudien, 32, 1927, p. 8, formuleert de grondgedachte 
van Spinoza aldus: die Lehre von der Einheit eines unpersön
Iichen Trägers und von der Einheit einer absoluten ,Gesetzmäs
sigkeit in der Welt des Gegebenen. Het komt mij voor dat het 
wdsbegrip van Spinoza, ten minste in oorsprong en eerste ont
wikkeling, het meest overeenkomt met de stoïcijnsche leer van de 
Eif.Lxpf.Li7lYJ die in het goddelijk Oerwezen geheel één is met de 
7rpt;71:;[X, dus ook de ééne goddelijke Wereldwet of Na~uurwet 

genoemd kan worden (vgl. b.v. Plato's Nomoi, X 904 A). Op grond 
van deze of soortgelijke traditie vinden we in de arabische En-
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cyclopaedie van de Broeders van Basra (zie mijn Wijsbegel3l1'te 
in den Islam, Haarlem 19.21, p. 101 vv.) als eerste uit het onbe
paalbaar wezen Gods uitgestraalde Zelfstandigheid den Namoes, 
de goddelijke Wereldwet, daaruit dan den Geest = het redelijk 
Verstand, hieruit de Alziel of Wereldziel en uit deze de Oerstof, 
waaruit de Natuur volgt. 

76) Korrte Verh., I, c. 2 (Op., I, p. 29), waar de substantie nog 
als substraat van de attributen verschijnt. Verder zijn de attri
buten bij Spinoza noch modi (een lager begrip in causale of 
logische volgorde) noch krachten (hooger begrip). Zoowel bij de 
Stoa nl. als in het Nieuw-platonisme heeft kracht, macht of aktivi
teit een hooge ren rang dan de kwaliteit = attribuut. Dat Spinoza 
lieyer modus gebruikt dan OJCcidens (aristotelisch) is wel aan 
stoïcijnsche traditie te danken. Vgl. p. 22. 

77) Korte Verh., I, c. 9 (Op., I, p. 48); vgl. Et'h., IV, Prop. 68 
(Op., IJ, p. 261 v.) en Ep. 73 (Op., IV, p. 308). De oorsprong 
van deze beeldspraak, vooral sedert Philo algemeen verspreid, 
ligt in Plato, Politeia, VI, 506/7. 

7~) Eth., IJ, Prop. 13, schol. (Op., IJ, p. 101 v.) en Ep. 64 
(Op., IV, p. 278). Vgl. O. Baensch in Kantstudiën, 32, 1927, 
p.80). 

79) De uitdrukkingen Mikrokosmos en Makrokosmos komen, 
voorzoover bekend is, het eerst bij de Stoa 'voor. In de Hellenisti
sche mystiek van den lateren tijd en door heel de M. E., met name 
in de hermetische wij sheid, is de Wereld een Mensch in het groot. 

8<') Hoe er in het ondeelbaar Oneindige met afnemende graden 
v~n realiteit en aktiviteit ergens een scheiding of deeling plaats 
heeft, waarmee de gecompliceerde wereld die uit deelen is samen
gesteld begint, heeft Spinoza ons nergens geopenbaard. _ Over 
tweeërlei eeuwigheid, oneindige duur en tijd, nieuw-platonische 
onderscheidingen, zie het in aant. 78 geciteerde art. v. O. Baensch. 

81) Maimonides vindt de sferen theorie van Aristoteles en 
Ptolemaeus niet meer dan waarschijnlijk en zou die gaarne ver
eenvoudigen. Maar hij gaat in hoofdzaak van dezelfde praemissen 
uit en blijft nadruk leggen op de onstoffelijkheid van God en de 
zuivere geesten (Engelen). Voor Spinoza is er in de Kopernikaan
sene wereld geen pla·ats en geen werk voor zuivere geesten, hetzij 
goede of kwade. 
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82) Deze opvatting van de Natuur als God, voorbereid door 

Straton en vooral door de Stoa, had bij de denkers van de Renais
sance een zoodanigen invloed, dat zelfs een Calvijn kon schrijven 
(lnstittu.t., I, 5 § 6): Fateor quiden pie hoc posse dici, modo a pio 
animo proficiscatur, Naturam esse Deum ...... , hoewel hij de 
uitdrukking toch liever niet gebruikt. Men bedenke hierbij dat de 
christelijke theologie in Gods Zoon een menschelijke en een god

delijke Natuur vereenigd vond. Vgl. Monnikhoffs "Denkende en 
Uytgestrekte Natuure" (Spinoza, Op., I, p. 3) en Spinoza's Na
tura sive attributtu.m, Ep. 9 (Op., IV, p. 46) en Eth., I, Prop. 5 
(Op., 11, p. 48). 

83) Vgl. O. Baensch, Die Entwicklung des Seelenbegriffes bei 
Spinoza (Arch. f. Gesch. d. Philos., 20, 1907, p. 332 v., 456 vv.). 

84) Vgl. Eth., I, def. 6 (Op., 11, p, 45) en Prop. 10 schol. 
(Op., 11, p. 52). Uitdrukken (exprimere) is Spinoza's geliefkoosde 

term, gelijk dit ook bij de middeleeuwsche mystiek het geval is 
(vgl. E. Gilson, St. Bonaventure, p. 147). 

86) Met deze, trouwens algemeen bekende, termen werkt hij 

ook in zijn Comp. Gramm. L. Heb-r., c. 5 (Op., I, p. 303 v.). 

88) In hun boven (aant. 75) a-angehaalde studies. Volgens 
Heymans, die meer nadruk legt op het substantiebegrip van 
Spinoza, die begon met de ideeën als inhouden van de ziel op te 
vatten hebben we onder die ideeën den inhoud en . onder de 
lichamen de voorwerpen van kennis te verstaan. Stumpf, die 

meer nadruk legt op de aktiviteit van het bewustzijn, zooals 

Spinoza later ook deed, komt tot de onderscheiding van akten en 
inhouden (= immanente voorwerpen). Beide opvattingen vinden 
dus steun bij Spinoza zelf en beide konkludeeren terecht, dat 

volgens de traditioneele praemissen waarmee Spinoza werkte, 
de inhoud zich naar het voorwerp (Heymans) of de akt zich naar 

den inhoud (Stumpf) heeft te richten, m.a.w. dat de extensio
reeks den voorrang heeft. 

87) Descartes, die God als zuiver geestelijk of denkend wezen 
opvatte, heeft altijd ten opzichte van de geschapen substanties 

het denkattribuut vooropgesteld. Van ons denkend wezen zijn we 

o,ns onmiddellijk bewust, van de uitgebreidheid van het lichaam 
als van onze ziel verschillend, verzekeren we ons door een rede

nt'ering uit de idee van God als van een volmaakt wezen dat ons 
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met bedriegt. Wanneer 'bij Spinoza hier en daar dezelfde volgorde 
wordt uitgedrukt, dan is dat wel meest als een cartesiaansche 
woordassociatie op te vatten, of uit andere ons onbekende omstan
digheden te verklaren (vgl. b.v. Korte Verh. I, c. 2, Op., I, p. 27: 
Denking en Uytgebreidheid, zoo als even te voren ook tegen de 
gewone volgorde: ruste en beweginge). ,Als regel kan men stellen 
dat Spinoza, zoowel in de Korte Verh., als in zijn uiteenzetting 
van de filosofie van Descartes, in de Gag. Met. en in de Ethica, Il,~ 

wllar hij de menschelijke ziel behandelt, theoretisch van de 
extensio-reeks uitgaat. In dezen zin is te verstaan, dat volgens 
de Appendix van de Korte V erh., (Op., I, p. 117) de ziel "zyn 
oorsprong van het lighaam heeft". Vgl. H. Regius, die de men
scllelijke ziel een modus corporis (verwant met wea co.rporis) 
noemde, waartegen Descax:tes zich heftig verzette (Oeuvres, ed. 
Adam-Tannery, IV,p. 250; IX, p. 19 v.). 

88) Over de leer van Pseudo-Empedokles bij de Moslems zie 
M. Asin Palacios, Abetnmas,arra y su escuela, Madrid 1914, p. 40 
v.v. Over Ibn Gebirol vgl. I. Husik, A history of Mediaeval Jewish 
Philosophy, N. Y. 1918, p. 59 'VV. Zijn Fans Vitae ('t laatst uit
gegeven door Cl. Baeumker, Münster, 1892-'95) heeft grooten 
invloed uitgeoefend. Dezelfde richting, maar meer naturalistisch, 
vinden we bij Bruno, Telesio, Fr. Bacon. De laatste schrijft (De 
pri'YlJCipiis atque originibus secundum fabulas Gupidinis et Goeli, 
ed. Ells-Spedding, 111, 'po 84): omnes fere antiqui, Empe
docles, Anaxagoras, Anaximenes, Heraclitus, Democritus, de .mate
ria prima in caeteris dissidentes in hoc convenerunt,quod materiam 
activam,. .. . atque intra se princlplUm motus habentem 
posuerunt. Dit werk van Bacon is het eerst, samen met andere 
stukken, als Scripta in Naturali et Universali Philosophia, in 1653 
te Amsterdam gedrukt en zeer waarschijnlijk door Spinoza 
gelezen; in elk geval volgen ze beide dezelfde traditie. Ook 
Spinoza beroept zich gaarne op oude filosofen of op de oude 
Hebreeën tot staving van zijn leer. 

SP) Volgens Regius (1647) beschouwden sommige filosofen 
extensio en cogitatio als attributen in het menschelijk subjekt. 
Een en hetzelfde subjekt is dus uit kracht van de uitbreiding 
lang, breed enz., en uit kracht van het denken bevestigend, ont
kennend, ' willend enz. Vgl. von Dunin-Borkowski, Der junge 
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Despinoza, p. 395 en de dissertatie van M. J. A. de Vrijer, Hen
ric:us Regius, 's Grav. 1917, bijlage VI, p. XI vvo _ Locke, die 
niet wist, wat een lichamelijke, nog minder wat een geestelijke 
substantie was en daartusschen dus ook geen verschil kon maken, 
had niet het minste bezwaar om aan God de uitbreiding toe te 
kennen. Terwijl de Cartesianeu God alleen relatief ten opzichte 
van zijn werkingen alomtegenwoordig noemden, houdt .Locke Hem 
voor realiter aanwezig in de oneindige zuivere Ruimte, ja hij zou 
van hieruit wel de eenheid Gods willen bewijzen: "Il faut de 
toute nécessité que Dieu soit Tout-présent a l'infini, à moins qu'il 
ne soit renfermé dans quelque petit coin de I'Espace ... . Or, si 
Dieu a une Toute-puissance infinie, c'est, je croi, un preuve 
approchant de la démonstration, qu'il ne peut y avoir qu'un 
Dleu . . .. Zie Lettres inédites de John Locke, pub!. p. H. Ollion, 
la Haye 1912; p. 211 vv., waar fragmenten van de briefwisseling 
met Ph. van Limborch, door vroegere uitgevers weggelaten, vol
ledig zijn meegeqeeld. De brief waaruit ik hier citeer is van 21 
Febr. (3 Maart) 1698. - Van Newton is het algemeen bekend dat 
hij de absolute Ruimte het sensorium Dei noemde. 

U") In antwoord op Ep, 55 (Op. IV, p. 258) van Hugo Boxel, 
die het geloof aan zelfstandige geesten verdedigt met een beroep 
op oude filosofen, zegt Spinoza, Ep. 56 (Op., IV, p. 261): Non 
multum apud me Authoritas Platonis, Aristotelis, ac Socratis 
valet. Miratus fuissem si Epicurum, Democritum, Lucretium, vel 
aliquem ex Atomistis, atomorumque , defensoribus protulisses .. .. 
Op dezelfde wijze gaat Fr. BaCOn tegen Plato en Aristoteles te 
keer, nadat hij o.a. Democrjtus geprezen heeft (zie het citaat in 
aant. 88). Dit wil niet zeggen dat Bacon en Spinoza het mecha
nisch atomisme goedkeurden. Zij denken de hoogste werkelijkheid 
dynamisch en kwalitatief. Alleen de eindige modi van de extensio 
laat Spinoza met Descartes uit c07'puscula bestaan. Van de Pla~ 
nisten van Cambridge aanvaardt Cudworth ook de leer van de 
c01'puscula. H. More beroept zich zelfs op Democritus, Epicurus en 
Lllcretius ten gunste van de stelling, dat er oneindig vele werel
den zouden bestaan. Zoover waren de Stoa en het Neoplatonisme 
nooit gegaan, zelfs Spinllza heeft zich daaraan, althans in zijn 
geschriften, niet gewaagd, Hoever hij anders kon gaan, blijkr uit 
Eth., I, Prop. 15 schol. (Op. 11, p. 60): ." , nulIa ration~ ciici 
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potest, . . . . substantiam extensam divina natura indignam esse; 
tametsi divisibilis supponatur, dummodo aeterna, et infinita 
concedatur. 

91) In R. Des c. Princ. Philos., 11 def. 1 (Op., I, p. 181) zegt 
Spinoza: Extensio est id, quod tribus dimensionibus constat; non 
autem per extensionem intelligimus actum extendendi, aut aliquid 
a quantitate distinctum. Dat hij onder extensio geen akt verstond, 
behoefde Descartes niet te verzekeren, in deze definitie ligt wel 
polemiek verscholen. Later heeft Spinoza zoo duidelijk mogelijk 
in Ep. 81 (Op., IV, p. 332) gezegd: Porro ex Extensione, ut eam 
Cartesius concipit, molem scilicet quiescente!m, corporum existen
tiam demonstrare non tantum difficile, ut ais, sed omnino impos
sibile est.... In de Korte Verh. komt nog wel de uitdrukking 
Uitgebreidheid voor, maar Spinoza drukt zijn gevoelen toch wel 
beter uit met de woorden uitstreTcmng en uitbreiding, die geen 
passieve beteekenis hebben. 

92) Zie vooral Korte Verh., U, voorrede en aantt. (Op., I, p. 
51 v.) en Appendix (Op. I, p. 121), waar uit de jui~te proportie 
van beweging en rust in het lichaam "ontstaat de blydschap, die 
wy ruste, vermaakelyke oeffening, en vroolykheid noemen". Toen 
Spinoza om het leven te verklaren gebruik maakte van de propor
tieleer met haar getallenmystiek (1 : 3) zullen zijn hoorders of 
lezers in den kleinen vriendenkring wel aan den levenden God 
hebben gedacht, wiens eerste Zoon de Beweging was (zie Korte 
Verh., I, c. 9 (Op., I, p. 48). 

L3) Zie het artikel van Ch. M. van Deventer, Spinoza's leerr de 
natura corpo-num in Tijdschrift voor Wijsbegeerte, XV, p. 265 vvo 
Vgl. Ep. 83 (Op., IV, p. 334). 

Hetzelfde probleem als dat van de samenstelling der bizondere 
lichamen uit deelen (corpuscula of corpora simplissima) vinden 
wc ook ten opzichte van de samenstelling der eindige zielen uit 
idooën. Hoe komt de Wereldgeest of Wereldziel (intellectus 
infinitus) er toe zich te verdeelen, waardoor er verwarring in de 
ideeën ontstaat? 

tI) Zie Eth., I, Prop. 31 (Op., U, p. 71 v.); U, Prop. 4 (Op., 
U, p. 88). Spinoza meent (Ep. 9, Op., IV, p. 45) helder en duide
lijk genoeg te hebben bewezen dat het Intellekt, hoewel oneindig, 
nict tot Gods denkend wezen maar tot de natura naturata behoort, 
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dus op één lijn met de Beweging staat. Ik heb dit bewijs nergens 
gevonden. Behalve uit zijn pogen om extensio en cogitatio gelijk 
te stellen, zou men ter verklaring ook aan de traditie (!Jou" als 
emanatie van het Oerwezen) en, omdat hij het Intellekt met 
Christus d.i. den geest van Christus, heeft vereenzelvigd, aan 
invloeden van antitrinitarische denkers (Servet, Socinianen e.a.) 
k1lnnen denken. 

9~) Men zou daarvan een echo kunnen vinden in Eth., I, Prop. 
32 CorolI. 2 (Op., 11, p. 73): Sequitur Il°. voluntatem, et intel
lectum ad Dei naturam ità sese habere, ut motus, et quies ... . 
Maar voor een denken zonder beweging (Aristoteles) of voor een 
wil die verder reikte of minder ver dan de werkzaamheid van het 
verstand vond Spinoza geen plaats. 

~) Hij blijft hier de lijn volgen van Stoa, Augustinus, Occam, 
Descartes. Dat er een idee zonder wilsmoment enz. kan zijn Eth., 
I, ax. 3; Op.., 11, p. 85 v.) schijnt alleen voor de eindige modi te 
gelden en niet voor het oneindige Intellekt. 

97) Ep. 21 (Op., IV, p. 127): tranquillitas, laetitia, hilaritas; 
Eth., V, Prop. 27, Op., 11, p. 297 en passim: Mentis acquiescentia. 

88) Elh., 111, Prop. 13 schol. (Op., 11, p. 151): Amor nihil 
aliud est, quam Laetitia, concomitante idea causae externae. 
Deze amor, die den haat als tegenstelling heeft en licht door be
rouw gevolgd wordt, behoort tot het gebied der eindige modi. 

99) In logisch-metafysische orde (God als voorwerp, de 
kennis van en de liefde tot het voorwerp) de derde, wordt die 
liefde hier, vooral in het tweede deel en in de dialogen, als het 
voornaamste moment beschouwd. V gl. C. Gebhardt, Spinoza und 
der Platonismus (in Chrono Spin., I, p. 178 vv.). 

100) Korte Verh., 11, c. 24 (Op., I, p. 103 vv.). Spinoza ont
kent hier dat God, die absoluut volkomen is en ons niet noodig 
heeft, ons zou beminner. met wederkeerige liefde. Het is de ge
dachte van Aristoteles, dat de stof wel liefde = begeerte tot 
vereeniging met den vorm heeft, maar dat de zuivere vorm (= de 
goddelijke 110U,,) niets mist, niets begeert, dus niet lief heeft. Het 
verlangen naar Hem ligt in de wereld die hij in beweging brengt : 
)GIllei 8è wç épwf-'elloll (Met., XI, 1072 b.). Later, toen Spinoza 
de hoogste liefde als actio opvatte, kon hij zeggen dat God in 
ons zichzelf bemint. Deze affectio is actio (onvertaalbaar). 
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101) I, c. 2, Op., I, p. 28. 
102) Eth., V, Prop. 36 (Op., II, p. 302 vv.) als conclusie uit 

hetgeen sedert Prop. 14 (ibid., p. 290) werd ontwikkeld. Dit is 
een amor die gedefiniëerd kan worden als laetïtia concomitante 
idea Dei. De idea Dei is het oneindig Intellekt, dus voorzoover wij 
in dat Intellekt zijn en blijven geen uitwendige Oorzaak. En daar
in bestaat onze aktiviteit, onze vrijheid, ons zelfbehoud. Liefde 
en eeuwig Zelfbehoud vallen hier samen. 

De gedachte dat heldere kennis van een absoluut volkomen goed 
den wil tot liefde dringt en dus wel de vrijheid als willekeur 
maar niet de innerlijke vrijwilligheid opheft vinden wij eigenlijk 
bij alle grooté scholastieken (vgl. v. Dunin-Borkowski, Der junge 
De Spinoza, p. 507). Vooral de nieuwplatonische en min of meer 
pantheistisch gerichte mystiek voelt in deze liefde die , zelfliefde is 
(vgl. Rousseau's , Amour de soi in onderscheiding van Amour 
propre) de noodzakelijkheid met de innerlijke vrijheid als één; 
Nuttigheidsoverwegingen vallen hierbij weg en men J:>emint het 
goede in den ander gelijk als in zichzelf. Deze opvatting van de 
cpIÀ(t.~Tix het eerst bij Arist~teles (Nik. Eth., VIII, c. 2 vvo 
1155 b vvo en IX, c. 8 v., 1169 b v.). De mystiek, die de waar
heid in het binnenste zoekt, vindt daar ook het ware zelf dat ons 
in liefde met God vereenigt. Wie zichzelf bemint, bemint God, 
een parallel van het Oostersehe: wie zichzelf kent, kent zij n Heer 
(zie p. 12), komt sedert Augustinus in allerlei variaties bij de mid
deneeuwsche Christelijke schrijvers voor. Vgl. P. Rousselot, Pou;r 
l'histoire du problèrne de l'amour au moyen age (Beitr. z. Gesch. 
d. Philos. des Mittelalters, ed. Baeumker-von Hertling, VI, 6), 
Münster 1908, p. 41. VVo -

Reeds Plotinos kènt den Eros die zichzelf bemint, dus met het 
voorwerp van zijn liefde een is (Enn., VI, 8), zooals de goddelijke 

lI:;UC; bij Aristoteles zichzelf denkt. Proklos, in zijn kommentaar 
op den eersten Alcibiades van Plato (ed. Cousin, Paris 1864), 
p. 417, noemt den goddelijken Eros €lI€pyötX, zooals Spjnoza, 
zegt: Mentis amor intellectualis erga Deum.. .. . . actio est (Eth" 
V, Prop. 36, Op., V, p. 302). Scotus Erige:na leert dat God ûch~ 
zelf bemint en 'bemind wordt door zich zelf zoowel in ons als in 
zich zelf (geciteerd naar Revue Néo-scolastique, XXVIII (1927), 
p. 36). 

68 



47 

Uit deze traditie en een parallel daarvan bij de Moslems, na
tuurlijk door bemiddeling van het Platonisme van de Renaissance, 
en niet uit Maimonides of Creskas alleen, heeft Spinoza zijn leer 
van den hoogsten Amor. 

103) Dat men met den wil bemint, zooals men met het ver
stand denkt, is wel een algemeene scholastieke leer. In de Korte 
V6rh., 1I, c. 2 (Op., I, p. 56) wordt de liefde een modus van den 
wil genoemd. Toen Spinoza dit schreef, stond de Wil nog hoog. 
Verder is de liefde, evenals wil en intellekt, een modus cogitatioc 

·nis. In de Korte Verh. was de liefde als begeerte te vergelijken 
met Plato's Eros in het Symposion, zoon van het Gemis (?r€lIicx), 

in · Spinoza's later werk zonder vader en moeder of alleen uit 
Overvloed geboren. 

104) Zie aant. 88. 
105) Timaeus 29 v. en 37. 
106) Volgens Ibn Gebirol verlangt niet alleen de stof (eerste 

emanatie) naar den vorm (aristotelisch), maar ook de vorm naar 
een stof, en het is de Wil of het Woord van God (Logos), waar
door beide met elkaar in het mystisch huwelijk worden verbonden. 

107) De uitdrukking lI01)<; !pWlI reeds bij . Plotinos, Enn. , VI, 7. 
108) Eth. , V, Prop. 32 (Op., U, p. 300; vgl. lIl, def. 25, IV 

Prop. 52 en V, Prop. 27 (Op., 1I, p. 196, 248 en 297). 
109) Eth., V, Prop. 42 (Op., 1I, p. 307). De Amor die geheel 

actio is is moeilijk te onderscheiden van de idea Dei of het on
eindig Intellekt. Kennis en liefde vallen hier samen (vgl. Joh., 
Ep. I, c. 4 (Op., lIl, p. 175 v.), de liefde is niet meer alleen ge
volg van kennis. Vgl. Eth., IV, Prop. 14 (Op., 1I, p. 219) en V, 
Prop. 20 (Op., Il, p. 291 vv.). 

110) De genealogie der goden is voor de mythologen altijd een 
moeilijk onderwerp geweest. Zoo levert ook de begripsmythologie 
d.i. de genealogie van ideeën of kategorieën van Plato tot 
Spinoza, Hegel, enz. vele moeilijkheden op. De neoplatonici werk
ten meestal met triaden. Dit deed ook de Christelijke theologie 
met haar wij sbegeerte, zelfs sommige moslemsche theologen en 
een enkele joodsche godsdienstfilosoof volgden dat schema. Reeds 
Philo legde den meesten nadruk op Gods Goedheid, Macht en 
Rede (Logos), waarbij het onzeker is, of aan den Logos de eerste 
of derde plaats toekomt (vgl. ZeIler, lIl, 2, p. 417 v.). Bij Proklos 
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vinden wij de trias Goedheid-Macht-Weten (zie Whittaker, The 
Neo-Platonists, p. 174), een Weten dat boven het Intellekt staat. 
E~n andere trias heeft bij Plotinos de volgorde: Zijn, Denken. 
Leven, bij Proklos: Zijn, Leven, Denken (vgl. Whittaker, t.a.pl., 
p. 163 en 167). In de Theologie van de christelijke kerken van het 
Oosten vinden we dikwijls als identiek, althans in verbinding ge
bracht, met de Personen van de Triniteit: Macht, Wijsheid, Goed
heid óf Liefde. De oudste Joodsche godsdienstfilosoof Saadja 
geeft: Leven, Almacht, Alwetendheid (Husik, t.a.pl., p. 33), bij de 
orthodoxe moslemsche theologen vindt men veel de reeks: Al
macht, Alwetendheid, Leven. 

Bij Bonaventura wordt de Macht in 't bizon der met den Vader, 
de Wijsheid met den Zoon en de Goedheid met den H. Geest in 
verbinding gebracht (zie E. Gilson, St. Bonaventure, p. 202 v.). 
Dezelfde eigenschappen (Macht, Wijsheid en Goedheid of Liefde) 
staan bij Campanella op de hoogste plaats in zijn Metafysica. Uit 
de Macht volgt het Bestaan, uit de Wijsheid het Intellekt, uit de 
Liefde de Wil. E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem etc., 11, 2, p. 
79 vv., wees reeds hierop in verband met andere punten van over
eenstemming tusschen Campanella en Spinoza. Vgl. verder E. 
Gilson, Eiludes de philosophie Médiévale, Strasb. 1921, p. 138 vvo 
en L. Blanchet, Campanella, Paris 1920, p. 534 vvo Het is 
volstrekt niet onwaarschijnlijk dat Spinoza de Metafysica 
van Campanella kende. - Tot verklaring van bizonder duistere 
uitdrukkingen bij Spinoza zal een nader onderzoek van de anti
trinitarische theologie van zijn tijd zeker nog kunnen bijdragen. 
Nadat dit geschreven was, verscheen weer een belangrijke bij
drage van Dunin-Borkowski, Einige rätselhafte Quellem der 
Korte Verhandeling Spinozas in Chron. Spin., IV, p. 104, in deze 

richting. 
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Auf Veranlasssung eines neuerdings von , Dr. Léon Roth 
(Spinoza, Descartes and Maimonides, Oxfordl924) gemachten 
Versuchs, die völlige Abhängigkeit Spinozas von Maimonides 
nachzuweisen, wird hier zu zei gen versucht, dass Spinoza 
viel mehr mit anders gearteten oder anders gerichteten Tra
ditionen zusammenhängt und einen von Maimonides ver
schiedenen Denktypus aufweist. 

Die Arbeit kommt zu folgenden mehr oder weniger wahr
scheinlichen Ergebnissen. 

1°. Die intuitive Erkenntnistheorie Spinozas weicht in wesent
lichen Punkten ab von der Lehre des Maimonides von der 
Verstandeserkenntnis und der prophetischen Offenbarung. 

2°. Spinoza zeigt Verwandtschaft mit denjenigen Lehren 
des Neuen Testamentes, die uns an hellenistische Gnosis 
erinnern. Es sind wohl z. T. Schriften von antitrinitarischen 
christlichen Theologen, die ih,n beim Studium des N. T. 
beeinflussten. 

3°. Spinoza geht ontologisch vom Wesen und Begriffe Gottes 
aus, Maimonides versucht Gottes Existenz von der Welt aus 
zu erweisen. 

4°. Während Maimonides als Philosoph die Bedeutung der 
nächsten Ursachen betont, sind die für Spinozas Denken 
bestimmenden Begriffe die unendliche causa sui, causa prima 
und causQ, immanens. 

5°. Die Reihenfolge in der Abstufung der göttlichen Realität 
oder Kausalität : 1°. Gott-Natur als Substanz, 20. die unend
lichen Attribute, 30. die unendlichen Modi, 40. die endlichen 
Modi zeigt zwar Reminiszensen an die neuplatonischen Ema
nationsstufen, aber grössere Uebereinstimmung mit den vier 
Kategorien der Stoa. 

6°. Unter dem Einflusse alter und neuer Naturphilosophie 
steht das Attribut der Extenst"o bei Spinoza an erster Stelle. 
Das Denken hat seinen Anfang vom Gegenstande. Doch ver-
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sucht er, nicht ohne Inkonsequenzen, die Extensio- und die 

Cogüatio-Reihe zu parallelisiren oder zu identifiziren. Der 

Wertung nach wird oft die Cogitatio.Reihe bevorzugt. 

7°. Letzteres zeigt sich besonders in dem Ausdruck Amor 
intellectualis. Er ist aus religiös-ethischen Motiven und, neben 

naturphilosophischen, hauptsächlich aus neuplatonischen Tra

ditionen zu verstehen. 

8°. Wenn man absieht vom Gerüste der Emanationsstufen 

und des Parallelismus findet man die Einheit des spinozis

tischen Systems im Gedanken des allgemeinen Gesetzes Gottes 

oder der Natur. Daneben treten als die drei Hauptbegriffe 

hervor: Gottes unendliche Macht, der unendliche Intellekt 

und die unendliche Liebe. Vielleicht wollte Spinoza damit 

den ewigen Kreislauf oder das ewige Dreieck abschliessen. 
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