
MOGELIJKE INDELING VAN HET OEUVRE VAN SPINOZA

I vanuit de ojectiviteit: 
Ethica 
met de voorstadia van 1. De Principia Philosophiae Cartesianae (PPC)

2. De Korte verhandeling van God, de mens en diens welstand (KV)
Het uitgangspunt in de ‘objectiviteit’ verklaart de wiskundige orde, die Spinoza aan dit deel
van zijn oeuvre gegeven heeft.

Onder objectiviteit versta ik dan niet datgene wat zich beperkt tot de feiten (van Dale), maar
in de objectiviteit van Spinoza zijn alle subjecten inbegrepen. Dat deze in moderne ogen
vrijwel onmogelijke opdracht toch in alle drie de werken van Spinoza voltooid is heeft de
volgende achtergrond:
- de objectiviteit is gegrondvest in God (staat als invalshoek centraal in de PPC);
- in de objectiveit zijn alle subjectieve affecten van de mens opgenomen (zie deel IIIvan de
Ethica, waarin vanuit de drie fundamentele affecten begeerte, blijdschap en droefheid alle
menselijke affecten op een wiskundige manier besproken worden (staat als invalshoek
centraal in de KV);
- in de beweging van de objectiviteit naar de subjectiviteit waait een bevrijdende geest.

II vanuit de objectiviteit én de subjectiviteit
Tractatus Theologico-Politicus

Het theologische deel van de Tractatus vertegenwoordigt de invalshoek van de
‘objectiviteit’(zoals die boven beschreven is), terwijl het politieke deel de invalshoek van de
‘subjectiviteit’ vertegenwoordigt. Net zoals ‘objectiviteit’ zich niet beperkt tot de feiten, zo
beperkt ‘subjectiviteit’ zich niet tot een ‘persoonlijke zienswijze’ (van Dale).
Dat met deze twee elementen van ‘objectiviteit’ en ‘subjectiviteit’ de TTP toch één boek blijft
is het bijzondere van dit boek. Dat blijkt uit de volgende drie punten:
- de invalshoek van de TTP is de religiekritiek van de Voorrede, zodat het ‘verbond’ tussen
objectiviteit en subjectiviteit nooit aanleiding zal kunnen zijn tot het ontstaan van een religie;
- de wijze waarop Spinoza in de TTP objectiviteit én subjectiviteit aan de orde laat komen,
brengt met zich mee, dat de (subjectieve / objectieve) vrijheid van filosoferen niet alleen
toegestaan kan worden met behoud van de (subjectieve) vroomheid en (objectieve) vrede in
de staat, maar dat men haar niet kan opheffen, zonder tevens de (objectieve) vrede in de staat
en zelfs de (subjectieve) vroomheid op te heffen (ondertitel TTP);
- de wijze, waarop Spinoza in de TTP zowel de gemeenschap als het individu tot zijn of haar
recht laat komen.

III vanuit de subjectviteit
Onder deze derde categorie kunnen drie onvoltooide werken gerangschikt worden:
1. Tractatus Politicus - Politieke Verhandeling
2. Tractatus de emendatione intellectu - Verhandeling over de verbetering van het begrip
3. Grammatices Compendium Linguae Hebraeae - Grammaticale samenvatting van de
Hebreeuwse taal.

In het eerste werk doet Spinoza een poging om vanuit de politiek de gehele werkelijkheid te
vatten, in het tweede vanuit het menselijk begrijpen, in het derde vanuit de Hebreeuwse taal. 


