INLEIDING SPINOZA DEEL II. 21 MEI 2015
A:.Mr:. Waarde Broeders,
26 maart jl. werden aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden de
drie moeilijk te vatten categorieën van kennissoorten van Spinoza
besproken als vorm van inleiding. Voorts zijn alle Bbr:. in subgroepen
verder gegaan en bespraken daarbij o.a. enkele thema’s uit de
stellingen. We konden o.a. kennis nemen van Spinoza’s denken, als hij
zegt dat de mens NIET de daden die hij doet of nalaat te doen, dient te
ondernemen met het oog op een toekomstige beloning, maar: vanwege
het goede zélf. Het goede doen zelf verschaft ieder mens immers het
echte geluk. Bij afsluiting van die avond wilde de loge onverdeeld een
tweede avond, waarbij naast de in bezit zijnde stellingen, waarvan
eenieder vond dat deze nog niet voldoende besproken waren, deze
avond ook het motto zou verkrijgen:

Wat zou Spinoza zeggen als hij in onze tijd zou leven?
Ik wil - wederom als inleiding of ‘warming up’ - trachten hier wat
aanzetten voor te geven:
■

Mocht Spinoza in deze tijd leven, hij zou nog steeds zeggen, dat
ALLE Spiritualiteit afhangt van wat de mens doet met zijn
uiteindelijke bestaansverlegenheid! Dit is: de échte
bestaansliefde, waaruit de wijsheid als vanzelf gloren kan. Dit is:
het besef dat de wereld te groot voor de mens is; het besef van de
grootsheid van het mysterie van het zijn, het besef van
tegenwoordig te zijn, bij de ontplooiing van een onvoorstelbare en
eeuwige sage. A:.Mr:. Waarde Bbr:.

■

De ervaring van de vluchtigheid van de tijd, zo zou Spinoza zeggen,
zeker in dit post - modern en hoog technologisch tijdsgewricht en
enorme (maatschappelijke) veranderingen - zou de mens
onmiddellijk bewust dienen te maken van het onbetrouwbare van
zijn gevoel van soevereiniteit, van ‘heerser’ te zijn. Hij zou zich
zeker ook verwonderen en plezant verbazen over de redelijk
geëffectueerde geweldloosheid en een meer dan ooit veilige
samenleving. Hij zou zeggen dat in zo’n redelijk stabiele
maatschappij het van harte plaats maken voor anderen, veel
innerlijke ruimte zou geven, met veel minder kans op wrijving en
geschil...
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■

Ook zou hij met veel pijn in het hart zich realiseren hoe weinig de
moderne mens gehinderd wordt bij het ondernemen van
omvangrijk bedrog, zelfzucht en: het onbewuste gehalte ervan!
Deze hebzuchtige mensen zijn zichzelf met hun bestaan nimmer
verlegen geweest, en zijn in al hun bestaansbenauwdheid een
boodschapper gebleven, die hun innerlijke boodschap niet gehoord
verstaan, vergeten of begrepen hebben...

■

Spinoza zou zich zeer verbazen over een samenleving, waar de
ontkerkelijking zich grotendeels heeft voltrokken. Hij zou dit zeker
vanuit institutioneel oogpunt toejuichen, maar hij zou er óók
onder gebukt gaan dat er zó weinig zelfstandige, authentiekspirituele individualiteit tot stand is gekomen, juist ook, waar ook
een wetgeving dit alleszins mogelijk maakt, hetgeen in zijn tijd wel
effe anders was..

■

Hij zou inzien dat er mensen zijn die een vrije meningsuiting en het
vrije denken compleet verwarren met: een onbeperkte vrijheid van
handelen, vanuit ‘n bedenkelijk adagium als: “moet kunnen”...

■

Spinoza zou zich in deze tijd sterk verwonderen over de
dominantie van -en verslaving aan- de beeldcultuur en de daarmee
gepaard gaande, steeds grotere armoede van het gesproken woord.
Hij zou schrikken van de geringe intermenselijke contacten omdat
de meeste voortaan over digitale afstanden overbrugd worden...en
ook letterlijk nogal afstandelijk zijn gewórden.

■

Hij zou de macht en invloed van het geld op de menselijke arbeid
zoals nu gebeurt, bijvoorbeeld door afstandelijke aandeelhouders
en beursspeculanten, zeer vervreemdend vinden. Hij zou het trotse
karakter van veel mensen trachten te verwoorden met de volgende
inzichten : Een mens kan zich beter, ja, het beste tonen, als dé
mogelijkheid, om zijn leven als muziek te laten weerklinken én te
laten beluisteren. Dán wordt er niet van zo’n mens gezegd: wat kan
hij of zij mooi spelen, maar: Luister eens hoe mooi en bekoorlijk die
levensmuziek klinkt. Immers: de levenskunstenaar dient niet
centraal te staan, maar de kunst tot goed leven!
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■

Spinoza zou zich JUIST in deze moderne tijd sterker dan ooit
vergewissen van het feit dat een mens zich slechts in de wereld
thuis kan voelen, door zich juist nooit helemaal in deze wereld thuis
te voelen... Het geestelijk aspect waarmee de mensheid is
toegerust, is namelijk niet van deze wereld. Het geestelijke - zo zou
hij inzien - staat veel meer in deze tijd onder druk dan het materiële...

■

Spinoza zou in deze tijd ‘n ernstig gebrek aan mijmeren opvallen.
Mijmeren, zo zou hij zeggen, is belangrijk, want het bereid de geest
voor, op het ontvangen van inspiratie....

■

Spinoza zou het roerend met Goethe eens zijn geweest als hij in
ons tijdsgewricht woonde, toen hij schreef: Derjenige ist glücklich
der etwas vom Kinde gerettet hat.” Hij zou zien en inzien dat velen
in deze tijd vooral de spontaniteit en de emotionele ontroerbaarheid van het kind, niet meer in zichzelf kunnen of willen
toelaten... Hij zou een groot gebrek aan spontaniteit constateren!

■

Spinoza zou zijn “god” geen “god” meer noemen. Wellicht zou hij
ervoor kiezen dat al het bovennatuurlijke slechts kenbaar is door en tot stand komt en zichtbaar wordt in - de immense
natuurharmonie, waarin alles tot stand komt, met liefde voor het
behoud van alles wat leeft als ultieme en allesomvattende
grondslag.

■

Daar waar de kunsten juist in deze tijd van geweldige (ook digitale)
mogelijkheden voor de moderne mens een “compagnon de route”
zouden kunnen zijn, waarbij het kunstwerk ons juist ook kan
uitnodigen, over onszelf na te denken, over onszelf te vertellen, en
daarmee onszelf beter kunnen leren kennen en verstaan, blijft
deze mooie mogelijkheid vrijwel onbenut... zou Spinoza denken....

■

Voor de moderne mens - zou Spinoza zeggen - lijkt het een echte
must zich meer te realiseren, dat afstand het equivalent is van
uitzicht en inzicht, en de moderne afstandelijkheid als het
equivalent van gedoofde emotionaliteit, verkommerde medemenselijkheid en kwijnend enthousiasme...
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■

“Slime makes this world go round, not only money”, zou Spinoza
denken als hij moderne mensen aanschouwde... Want: wie niet
innerlijk, in de geest vrij is, kan niet in waarheid leven, leeft in
opgesmukt gedrag, en moet derhalve als onvrij zijnde, zijn
omgeving beslijmen...

■

Spinoza zou zeggen dat de dood een volstrekte en fundamentele
vorm is van thermodynamisch evenwicht; reden waarom het leven
qualitate qua fundamenteel ónevenwichtig is ! Hij zou bespeuren
en uitspreken dat de mens van de 20e én 21e eeuw slechts één
woord nodig heeft voor de definitie van waanzin: Zekerheid!!

■

Spinoza zou inzien - zoals ook in zijn eigen tijd al het geval was dat we als mens van onze fouten pas dán kunnen leren - niet
slechts als we ze weten in te zien - maar als we ze bespreekbaar
kunnen maken met anderen!

■

“Tout comprendre c'est tout pardonner ! “ is nog steeds een levendige
uitspraak, ooit gebezigd door Leo Tolstoi. In deze tijd zou Spinoza
zeggen: Alles begrijpen is niet gelijk aan alles vergeven! Begrijpen is
iets anders dan “begrip hebben voor.” Het ene kan uit het andere
wel voortvloeien, want juist daarom is het ontwikkelen van de rede
altijd voorsprong gevend. Toch dient iedere mens als redelijk wezen
het emotionele en redelijke onderscheid te kunnen blijven maken
tussen het “begrijpen” en het “begrip hebben voor”. Het begrijpen
is een kwestie van de Rede en is gelieerd aan “Kracht” ; het “begrip
hebben voor iets” is een kwestie van gevoel, ethiek en moraliteit die
gelieerd is aan het begrip: “Schoonheid.” Daarbij vermag de Rede ons aller meest Koninklijke bezit - alléén iets tegen onze duistere
gevoelens te doen, als onze Rede er zélf in slaagt, tot geïntegreerd en
geaccepteerd gevoel te wórden!!

■

Ieder begrijpen, zou Spinoza zeggen, gaat noodzakelijk vooraf aan
“een ge-grepen zijn” ! Betrokkenheid is de moeder van alle kennis
en kunde... Spinoza zou in deze tijd zeggen: échte kennis maakt
dat men wordt, wat men leert! Daarbij is contemplatie niet een
waarheid kénnen maar betreft dé mogelijkheid, om ons tot
waarheid te laten wórden.
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■

Met name en vooral de in deze tijd, door Spinoza geobserveerde
mens, zou hem zeker laten zeggen, dat verreweg de meeste mensen
nog steeds hun heil zoeken, met het zich zaken eerder te
verbeelden dan dat hij ze zal trachten te begrijpen !

■

Spinoza kent alleen in de geest - in de geestelijke ontwikkeling vrijheid. Hij zou dus er nú ook nog voor pleiten dat wij een vrijheid
niet kunnen laten ontstaan in een vrij wilsbesluit, maar in het vrij
aanvaarden van noodzakelijkheid ! Voor de rest van ons doen en
laten kunnen we geen keuze maken, want bij al wat we doen zijn
we afhankelijk - en in deze tijd nog veel meer dan vroeger - van de
acties en reacties van de ander of het andere. Wij voltrekken NIETS
op ons eigen houtje... Altijd zitten we - wat we ook wel of juist niet
doenin een historisch proces van miljarden oorzaken en
gevolgen...Alles doen we daarbij met hét oogmerk, om in ons eigen
bestaan, op onze eigen wijze, te kunnen blijven volharden.. Daarbij
zou Spinoza zeker met de opgedane inzichten van déze tijd stellen,
dat we welbeschouwd en doorgaans met de duizenden handelingen die wij verrichten, er nauwelijks één helemaal en puur met
onszelf heeft te maken!!!

■

Spinoza zou vooral -ook in déze tijd- nóg eens benadrukken, dat er
een onderscheid gemaakt dient te worden tussen de ratio en de
rede. De ratio is dan een vorm van kennen waardoor wij in ons
leven een verklarend vermogen hebben. Maar de rede betreft dan,
de in ons motiverende kracht, die ons leven in de praktische
wereld méér mogelijk maakt. De rede is een mogelijkheid tot het
plegen van voortdurend levensoverleg!

■

Spinoza zou een continuerend inzicht uitten, dat de mens zelf, een
van nature ingeboren oneindige hang en verlangen naar
schoonheid en verwondering kent, maar dat de massa nog steeds
dat juweel van verwondering uit gemakzucht of kortzichtige
luiheid, graag wil inruilen voor de eenvoud, het directe, ‘t
praktische, - niet duurzame want kortstondige - weten van het
onmiddellijk herkenbare! De massa - zo zou hij bevinden - leeft nú
onder de meest riante omstandigheden van het vrije denken, nog
steeds in extern aangeplakte-aangebrachte vormen van ‘geloven’.
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(Deze meerderheid van de Westerse moderne mens, mist het zicht op de diepste
oorzaak van intrinsiek geloof in ons zelf. Namelijk: dat diep geloof en dus vertrouwen
in onszelf, de ander de menselijke historie en de wereld, gedrenkt is in, en opgeweld
is uit de oerbron der vertwijfeling. Echter — en bij nader inzien — zou Spinoza
zeggen, dat onze kostbare, ingeboren hang van hunkering naar schoonheid en
levens-verwondering, feitelijk nooit kan worden afgelegd, op straffe van ons diepste
ongeluk, waarin hij nu helaas velen zou zien verkeren. )

■

In deze tijd van mode en het volgen van allerlei trends, zou
Spinoza minstens denken maar ook zeggen: iets wat goed is, is niet
aan modegrillen of trends onderhevig...

■

Spinoza zou in deze tijd de leegte van vele moderne levens
constateren, het enorm overvolle particulier bezit, ten spijt. Hij zou
een groot gebrek aan bestaansverlegenheid en daarmee: aan
bestaansverwondering constateren- die mogelijk nog van grotere
omvang en intensiteit lijken, dan in de Middeleeuwen...
Hij zou verder nog steeds veel tegenstand constateren, ook na al
die eeuwen, met betrekking tot zijn gedachten over de vrije wil, de
verantwoordelijkheid, de superstitie - het bijgeloof dus - en hij zou
perplex staan bij de seculiere ontwikkeling en de weinig kosmischuniversele saamhorigheid van de mens met de hele natuur,
waarvan hij noodzakelijk deel uitmaakt. ‘Het perplexe’ zou er ook
uit bestaan dat ondanks alle moderne communicatievormen
mensen zich hierdoor niet écht -of nauwelijks- laten beïnvloeden.

■

Hij zou zich fantastisch verheugen dat eenieder vrijwel alle kennis
ter wereld onder handbereik heeft en thuis in modern verwarmde
huizen direct kan genieten van schitterende muziekuitvoeringen
etc. Maar tegelijk zou hij zich er werkelijk sterk over verbazen, dat
de moderne mens nog steeds de meeste kennis opdoet via het
nabootsen, dus via het geheugen, en niet met het hart...

■

Spinoza zou zich wel zéér erover verbazen hoe een modern leven
met zo’n grote - bijna oneindige - mogelijkheden van
natuurkundige / technologische toepassingen en tegelijk met zo
weinig zingeving, zich blijft voortslepen! Hij zou met grote
verwondering constateren dat de moderne mens zich aan de
buitenkant doorgaans zeer goed en beschaafd gedraagt. Dat de
moderne mens doorgaans zeer goede manieren heeft die er
klaarblijkelijk van uit gaan, dat iedere moderne persoonlijkheid
zeer teer/fragiel is. Deze fragiliteit verdient met handschoenen
aangepakt moet worden, waarbij de schaduwkant-zeker niet naar
buiten toe- gezien mag worden!
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■

Spinoza zou als goede observator van dat wat de mens is, in plaats
van voor te stellen wat hij (volgens hem) zou moeten zijn, zeggen,
dat het aardig zijn voor elkaar, de goede manieren, een versluiering
zijn van de angst, om niet geïsoleerd te geraken, eenzaam te
worden, dit, terwijl iedere mens in de grond van zijn bestaan
noodzakelijk eenzaam is en ook de eenzaamheid kan zien als een
“splendid isolation” waar de geest zich pas kan verruimen en zich
wel bij kan voelen.

■

Maar, zou Spinoza vrezen, als je almaar de eigen gevoelens en die
van anderen spaart en alleen het goede in ons en de ander laat
primeren, kan op den duur niemand meer zien wat de échte
innerlijke waarde is, zodat deze gerespecteerd kan worden! Het
échte is verduisterd voor ‘t zelf, áls voor de ander. A:. Mr:. Waarde
Bbr:. Spinoza zou zich voor ons schamen. Hij zou mededogen
hebben met ons deplorabele innerlijk onvermogen tot écht-zijn!
Het “Ken U zelve” - ook zéér afhankelijk van de ander - is daarmee
een onmogelijkheid en tot holle frase geworden. Maar ook zou hij
treuren om de mooie mogelijkheden, die moderne mensen hebben
om méér écht te zijn, juist ook, omdat we al met al en hoe we het
ook bekijken, in dit tijdsgewricht en déze cultuur, veel minder
gewelddadig, meer rationeel en meer vredelievend zijn geworden.
Wat de schaduwkant der mensheid betreft zou Spinoza Montaigne
aanhalen en symbolisch zeggen: Aan iemand die altijd goed ruikt,
zit ‘n luchtje...

■

Tot slot Broeders: tot in de moderne tijd kende Spinoza en vele
anderen twee karakteristieken voor het begrip Liefde: Charitas en
Cupiditas. Al hetgeen ten goede óf ten kwade gebeurde, stond in
het teken van liefde. Zo gezegd was het de doorgeschoten liefde
voor het bezit van een ander, die iemand tot dief maakte. De man
of vrouw die overspel pleegde, had het vleselijke teveel lief! En de
gewelddadige, al dan niet door politieke, ethische, of geloofsideeën
overmand, handelde uit een teveel aan liefde voor eigen
overtuigingen, ideeën of opvattingen... De verreweg als meest
voorkomende ‘liefdescategorie’ die zojuist met voorbeelden werd
besproken - de “hebberige” en meest vluchtige vorm van liefde
dus- betreft dan de 'cupiditas'. Déze liefde komt uit het donkere,
minder ontwikkelde mensdom en richt zich vrijwel strikt op eindige
dingen, eigen lusten, zoals - al dan niet religieuze - ideologie, het
geld, het bezit, het vleselijke en het hebben of verkrijgen van
macht, etc.
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De middeleeuwse suprematie van charitas - de onbaatzuchtige
liefde betreffende - is in de moderniteit
omgeslagen in het
eigenbelang van Cupiditas, zou Spinoza inzien!! Daarbij bleef tóch
ook wel de charitatieve traditie sterk ingebakken, vooral in de
Engelse ziel. Want nieuwe charitatieve instellingen groeiden
schielijk binnen de Middeleeuwse gilden en nog lang erna. En
hierin kan men zonder twijfel de opkomende Vrijmetselarij
herkennen...
A:. Mr:. Waarde Bbr:. De charitatieve liefde heeft als grondwaarde: veel
doen! Echter, in gemeenschappen kan charitas niet zonder meer - dus
zonder condities - blijven voortbestaan. Echte liefde - ook echte
Broederliefde, zou Spinoza debiteren, wordt gekenmerkt door inzet, het
willen doen, willen helpen, zorg hebben én: er willen zijn voor de ander.
Echte broederliefde heeft een warme en niet te negeren uitnodiging tot
een eveneens wederkerige liefdevolle reactie bij de ander tot
noodzakelijk gevolg. Blijven inzet en het doen, de zorg voor de ander ,
zorg voor ontwikkeling, als kenmerk voor liefdevolle inzet uit, dan sterft
zo’n gemeenschap. In het “ op U komt
CUPIDO EN PSYCHE
het aan” is de opdracht van het
onbaatzuchtig doen, vervat en begrepen!
Degene die veel liefheeft doet veel! Doch als
dit ‘doen’ uitblijft, kán het hoofd niet meer
koel blijven en het hart warm; kán het hoofd
geen onderscheid meer maken en het hart
eenheid bewaren; kán het hoofd niet meer
kritisch zijn en het hart vertrouwend; kán
het hoofd niet helder denken en het hart ‘t
leven in liefde bevestigen; dán kan het hoofd
niet meer het goede bedenken en handen het
goede laten doen! Ja dán zal tenslotte
charitas verder kwijnen, waar cupiditas het
in onze solitaire cultuur het nog ál te vaak
overwint...Dán is Broederschap geen uniek
fenomeen meer, maar van achterhaalde
waarde en zou Spinoza zeggen dat men de
mens leert kennen aan hetgeen hij doet, en
dus: liefheeft, en tracht te leren. A:. Mr:.
Waarde Bbr:. : Ecce Epistola, ziehier het
verhaal waarmee ik hoop aan uw
verwachtingen en opdracht te hebben voldaan met mijn dank voor uw
aandacht
Chris van den Hoogen 2015
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