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Het koninkrijk van binnen / 
Wat is innerlijk leven
De ziel, de rede, de passies, een kristalklare 
helderheid in ons denkleven, een zuivere rede, 
een koninklijke ambiance.

zaterDag 26 oktober 2013 
acaDemiegebouW utrecHtsymposion

sprekers : rikus koops, tinneke beeckman en Frans spakman 

moDerator : peter Huijs / stichting rozenkruis 

locatie  : senaatszaal, academiegebouw utrecht, Drift 5, 3512 je utrecht 

tijD  : van 14.00 - 17.00 uur
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Het koninkrijk van binnen / 

Wat is innerlijk leven
De ziel, de rede, de passies; een kristalklare helderheid  
in ons denkleven, een koninklijke ambiance.

Het is nog niet gemakkelijk in het denken van Spinoza een plaats aan te wijzen, waar de Rede – de godheid –  
in de mens te vinden is. ‘Overal,’ kun je zeggen. Want hij (of zij) is immers ‘immanent’, al doordringend? 
‘Nergens,’ kun je met evenveel recht zeggen. Want onze ‘passies’ en gemoedsbewegingen zorgen er wel voor 
dat wij het goddelijke, de Rede, praktisch nooit ervaren. ‘Vaag,’ kan je conclusie ook zijn.

spinoza heeft het over een begrip als intuïtio dei, dat je 

gemakkelijk kunt vertalen als ‘een intuïtie, een vermoe-

den van god’ – toch een wat wazige aanduiding. ‘soms, af 

en toe’, zegt hij ook. ‘als de ziel met god verenigd is, is 

ze onvergankelijk, onsterfelijk. als ze verenigd is met het 

lichaam is ze sterfelijk.’ Dat laatste schrijft spinoza in de 

Korte Verhandeling van God, de mens en zijn welstand,  

hertaald door rikus koops. De ziel de rede, de passies – 

waar vind je dan dat wat hoger, onaantastbaar, zeker is?  

is daar een soort gebied voor, in ons, en kunnen we ons 

dat bewust worden? De intuïtio dei, spinoza’s hoogste 

soort van kennis, zijn godsbesef, brengt grote rust in de 

gemoedsbewegingen. er ontstaat innerlijk een ontsluierende 

stilte. Helderheid doortrekt je. zou die glans van kristal-

klare helderheid niet een domein in ons (denk?)wezen 

kunnen zijn, een hoog vertrek, een koninklijke ambiance? 

is dit koninkrijk te peilen?

sprekers

Datum : zaterdag 26 oktober 2013 van 14.00 - 17.00 uur

locatie  :  senaatszaal, academiegebouw utrecht 

Drift 5, 3512 je utrecht

aanmelDen via email: info@stichtingrozenkruis.nl  

o.v.v. Spinoza / Utrecht én door € 20,- over te maken op 

iban nl35 abna 0592 8688 77, o.v.v. Spinoza / Utrecht of  

bij entree van de zaal. er zijn 120 plaatsen beschikbaar.

‘Wat wij toeval noemen, is het  

toevluchtsoord der onwetendheid’

zal ingaan op god, de mens en het  

geluk, de drie hoofdonderwerpen van  

de korte verhandeling (en de ethica).

zal ingaan op de ‘zelfverwezenlijking’ 

in spinozistisch opzicht, welke rol de 

hoogste soort van kennis daarbij speelt.

onderzoekt hoe spinoza via de juist  

begrepen rede die koninklijke ambiance, 

dat hoog vertrek kan bereiken.


