StiJJotJoch io hij de rnccrdcre van velen die voor hem over ltalie geochrcven

hebben. en hij gebruikt zijn diepgaande kennis van de Latijnse poezie om
het wetenschappelijke proza af te wisselen mel welgekozen citaten, meer
nog dan zirn voorgangers dat gedaan hadden. Bij llarlaeus dienen de c1taten
niet aileen om zijn bewog te ondersteunen. maar vaak om bet te verfraaien.
Zijn vvorkeur voor laat-Lalijnse poezie blijkt uit hel veelvuldig gebruikvan
de dichter Rutilius Nu matianus, auteur van de beschrijving van een reis v-an
Rome naar Gallie. Lexicale, stilistische en inhoude!ijke kenmerken van bet
werk Ynn dezc Rutiliuo

Nurnntinnu~

blijkcn ook in de ged1chtcn vnn

Bnrlncu~

zelf aan te wijzen. En daarmee heeft de bestudering van dit werk over ltalie
een meuwe irnpuls gegeve(l tot het bronnenonderzoek van Barlaeus p~•ezie.

h· Je or do J;'eomefric:us de JVrange bolster Viin 5'pinoza :r WJjsbexeerle. 7
Or-errvegingen ~an een teJ.·stbezorger
P. Steenbakkers
Spinoza·s Ethica ordine geometrico demonstnua t 16771 is. wat de
betoogtrant betreft. een monument ale kopie van de Elementa geomelrica
van Euclldes: uit een beperkt aantal beginselen ( definities, postulaten en
axiornasl worden deductief stellingen afgeleid. en dit wordt met ijzeren
consequenlie volgehouden totdat bel totale wijsgerige stelsel- van de
metafysische grondslagen tot en met een uitgewerkle theorie van
knechtschap en bevrijding der rnensen - is ontwikkeld. Spinoza is niet de
ccr~tc rilosoof gewcest die heefl geprobeerd deze mathernatische
bewijsvorm voor de wijsbegeerte aan te wenden. Ofschoon er meer
voorlopers zijn aan te wijzen, is Spinoza's directe voorbeeld voor de
tnepassmg van de ordo geometricus onmiskenbaar Descartes geweest. en
dan in het bijzonder diens Rationes IJei existentiam & animae a corpore
,Jistinc1ionem NObiintes, more !{eometrico dispositae ( 1641: een bijlage bij
zijn .:mtwoorden op de tweede reeks bezwaren tegen de Alr::ditaliimes).
Descartes achtte de ordo geometricus echter niet geschikt als betoogtrant.
Spmoza I d1e in Zljn "\',:iskunde opvatting wcllicht door Hobbes Euminatio et
emend:uio mathematicae hodiernae van 1660 was bemvloed) deed wat de
meester ze!J mel opzet had nagelalen: hij gaf in zijn Renati des Cartes
PrmC!ptOrum plliiosnp/uae pars I & If. more geometnco tiemonstrata
( 1663 l een ·meetkundige· herformulering van diens Principia.
De onfo xeometrit:us is, vanaf zijn eerste toepa~:sing door Spinoza. zowel
bejubeld als verafschuwd. Heinrich Heine bijvoorbeeld karakteriseerde later
'die der Mathematik abgeborgte Beweisfuhrung' als 'ein grosses Gebrechen·.
Dezc wrange buitenkant is echter 'wie die herbe Schale der Mandel: der
Kern ist urn so erfreulicher' ( Zur Gesc/Jic.bte der Religion und Ph1losophie in
JJeutsclllana 1834!. Maar Spinoza's vriend Lodewijk Meyer, die de wijsgeer
tot publ1katw van diem: Renal/ des Cartes Principia had bewogen en er het
voorwoord voor schreef. verwachtte dat deze bewijstrant een eivd zou
maken aan alle pulemiek en onzekcrheid in de filosofie.

Dczelfde Meyer heeft belnngrijk rednctionool work vorricht bij do uilgnvo

van het nagelaten werk van Spinoza - waaronder de Et.!Jica ordine
geometrico demons/rata- in !J.dS Opera post.!Juma. die in het jaar van 's
WljsgP.ers dood, 1677, hetlicht zagen. De gelijktijdig verschenen Nederlandse
vertaling, de iedeJ;unst in .De nage!ate sc.!Jriiren van li.d:,~ wijkt in de
uiterlijkheden van de ordogeometricus (nummering, opmaak, vormgeving
van standaardformuies) tamelijk systematisch af van het Latijnse origineel.
Een vergelijking van de twee ver~ie3 brengt mij tot de verondentelling dat
Spinoza'r. autCJgrafe tcbt op ecn aantal detailpunten onduidelijk of
inconsequent moet zijn geweest, en dat Meyer ernaar heeft gestreefd de
Et.!Jic.1 in de Opera post.!Juma consequenter voigens de door hem
hewonderde (Jrdogenmetncus vorm te geven Bewijr.en h1ervoor ZIJn
vooraisnog echter niet te leveren.
Er beslaal geen programmalische uilspraak van Spinoza zelf over zijn
toepassing van de meetkundige bewijstrant, maar uit de enorme inspanning
die hij zich heeft getroost om zijn wijsbegeerte geheel naar eudidisch model
te ontwikkelcn, vall af te leiden dat hij daar grote waarde aan hechtte. Het
moet voor hem vee! meer geweest zijn dan een gril, en ook vee! meer dan
een aankleding die het werk toevaUig zo heeft gekregen, maar die ook
anders had kunnen zijn. Voor een zeventiende-eeuws auteur- en a i'ortion
voor een die in het Latijn schrijft - is de keuze van de literaire vor m niet
vrijblijvend of willekeurig, geworteld als hij is in een hechle retorische
traditie.
Ofschoon de ordo geometricus ook na Spinoza nog is beoefend. wordt de
navolging van Euclides (of andere wiskundige voorbeelden) in de filosofie
nog altijd direct met hem in verband gebracht. Tegen de vernietigende
kritiek op de aanwending van de wiskundige methode in de filosofie, zoals
d1e door Kant is geformuleerd in zijn J..'ntd: der remen Vernunl~ heh ik
Spinoza hier niet in bescherming willen oemen: wat ik heb willeo doen is
Iaten zien hoe innig zijn filosofie verbonden is met de door hem gekozen
uitdr ukkingswijze.
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