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De Amsterdamse Spinoza Kring vindt dat Spinoza (1632-1677) boegbeeld van Amsterdam 
zou moeten zijn en dat het stadsbestuur plaats moet inruimen voor Spinoza om 
daarmee één van ‘s werelds grootste denkers de eer te betonen die hem toekomt. 
De Amsterdamse Spinoza Kring levert een bijdrage aan de kennis van Spinoza’s 
wijsbegeerte in de stad waar hij geboren en getogen is en waar in de 17e eeuw de kiem 
gelegd is voor de inrichting van onze huidige samenleving.

Spinoza’s zichtbaarheid in Amsterdam
De Amsterdammer Spinoza is als filosoof van onschatbare betekenis geweest voor de ontwikkeling van de 

moderniteit en mag zich nog altijd in een wereldwijde belangstelling verheugen. Door voor Spinoza een eigen 

plek in te ruimen zet Amsterdam zijn eigen bijzondere plaats in de intellectuele geschiedenis van Europa in 

het zonnetje; net zoals het een bijzondere plaats heeft in de kunstgeschiedenis. Kunstenaars uit de gouden 

eeuw hebben met Rembrandt als vlaggendrager een plek in het Rembrandthuis en andere musea. Het is tijd 

om aan de minder zichtbare helden van de zeventiende eeuw dezelfde eer te bewijzen en hen zichtbaar 

te maken voor de vele bezoekers van Amsterdam. Spinoza is niet de enige geweest die heeft geprofiteerd 

van de vrijheid van Amsterdam in de 17e eeuw. Hij staat een symbool voor mensen als Koerbagh, Van den 

Ende, Jelles, Balling, Rieuwertsz, Meyer, Glazenmaker, enz. Al deze vooraanstaande figuren konden hun werk 

doen in dat beroemde tolerante Amsterdam in de 17de eeuw. Spinoza is de vlaggendrager voor zijn tijd- en 

stadgenoten, omdat hij zijn leven en filosofische ontwikkeling niet alleen te danken heeft gehad aan de stad, 

maar vervolgens ook een warm pleitbezorger is geworden voor intellectuele en godsdienstige vrijheid met 

het zeventiende-eeuwse Amsterdam als lichtend voorbeeld. 

Spinozacentrum
Wij zijn ervan overtuigd dat het voor de zichtbaarheid van Spinoza in Amsterdam nodig is om een plek te 

hebben waar bezoekers van de stad informatie kunnen krijgen, een tentoonstelling kunnen bezoeken, 

een wandeling kunnen beginnen of een cursus kunnen volgen. Het Spinozacentrum moet de mogelijkheid 

bieden om allerhande activiteiten te verrichten die het belang van Amsterdam, als intellectueel centrum 

in de 17e eeuw, voor een binnen- en buitenlands publiek duidelijk maken. We streven naar een eigen plek 

in de buurt van het Waterlooplein, waar Spinoza geboren is. Materiaal dat de afgelopen jaren is ontwikkeld 

(tentoonstelling, opnames van toneelstuk, de opera van Theo Loevendie) krijgen een plek en worden zo 

blijvend toegankelijk voor een breed publiek. Dagjesmensen, maar ook internationale toeristen starten van 

hieruit een stadswandeling over Spinoza en het intellectuele leven in het Amsterdam van de 17e eeuw. Wie 

zich verder in Spinoza’s denken wil verdiepen kan voor een introductiecursus of studiegroep op een eigen 

en herkenbare plek terecht.  

In een vrij staatsbestel is 
het een ieder toegestaan 
te denken wat hij wil en 
te zeggen wat hij denkt.
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Wij zien voor de Spinozacentrum Amsterdam de volgende functies:

•	 Ruimte	voor	lezingen	en	discussie,	voor	het	ontvangen	van	kleine	groepen,	

 zoals schoolklassen, toeristen, cursussen enz; 

•	 Centrum	voor	niet-academische	studie	van	Spinoza’s	wijsbegeerte;

•	 Beginpunt	voor	de	Spinoza	Stadswandeling;

•	 Ruimte	voor	een	permanente	tentoonstelling	over	Spinoza;

•	 Informatie	over	Amsterdam	als	intellectueel	centrum	in	de	zeventiende	eeuw,	

 en Spinoza’s minder bekende vrienden;

•	 Informatiepunt/klein	documentatiecentrum	met	boeken	van	en	over	Spinoza,	

 en audiovisueel materiaal;

•	 Een	boekentafel	voor	de	verkoop;	

•	 Het	secretariaat	van	de	Amsterdamse	Spinoza	Kring.

Het Spinozacentrum zal grotendeels door vrijwillige inzet bemand worden, met een kleine inzet van  

betaalde krachten. 

Huidige activiteiten 
Om de wijsbegeerte van Spinoza toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, organiseert de 

Amsterdamse Spinoza Kring introductiecursussen en studiegroepen, geven we lezingen en organiseren 

we discussies waarin de filosofie van Spinoza centraal staat en waarin deze in verband wordt gebracht 

met	actuele	thema’s.	Verder	streven	we	naar	een	workshop/presentatie	van	één	uur	voor	Nederlands-	en	

Engelstalige toeristen. 

Sinds 2008 organiseert de Amsterdamse Spinoza Kring in samenwerking met Paradiso de jaarlijkse 

Spinozadag. Sprekers van nationale en internationale allure bespreken Spinoza’s filosofie in combinatie 

met actuele maatschappelijke thema’s (de afgelopen jaren waren dat onder andere vrije wil, liefde, vrijheid 

van meningsuiting, duurzaamheid) en gaan hierover met elkaar en met het publiek in discussie. Met dit 

evenement willen we een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over relevante onderwerpen. 

Tevens willen we hiermee laten zien dat de filosofie van Spinoza zeer goed aansluit bij de tegenwoordige tijd 

en nog steeds antwoorden biedt op hedendaagse vragen.

2014-2032
In	2032	zal	de	400ste	geboortedag	van	Spinoza	zijn.	Wij	gaan	ervan	uit	dat	Amsterdam	dan	groots	zal	

uitpakken met activiteiten rond haar beroemde zoon. Tot die tijd zijn er ook nog een aantal andere jaren die 

aangegrepen kunnen worden om Spinoza extra onder de aandacht te brengen. 

2017		 Spinoza	385	jaar	geleden	geboren,	340	jaar	geleden	gestorven

2022		 Spinoza	390	jaar	geleden	geboren,	345	jaar	geleden	gestorven

2025		 Amsterdam	800	jaar	stadsrechten,	veel	aandacht	voor	de	geschiedenis	van	Amsterdam,	

 waar Spinoza natuurlijk deel van uitmaakt. 

2027		 Spinoza	395	jaar	geleden	geboren,	350	jaar	geleden	gestorven

2032		 Spinoza	400	jaar	geleden	geboren.

Het eerstvolgende geboortejubileum van Spinoza, in 2017, zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om met 

een	Spinozacentrum	van	start	te	gaan,	en	dat	zou	in	elk	geval	voor	2025	actief	moeten	zijn.	De	komende	jaren	

staan daarom in het teken van het vragen van aandacht voor de totstandkoming van een Spinozacentrum, 

en het werven van de daarvoor benodigde fondsen. 
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