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• Spinozadag 2014 
Zondag 23 november 2014 van 12.00 tot 16.30 uur 
Paradiso, Amsterdam 

 
Spinoza en Koerbagh: provo’s van de Gouden Eeuw? 
 
Onder deze titel willen we op de zevende Spinozadag aandacht vragen voor het 
Amsterdamse klimaat waarin Spinoza opgroeide en met gelijkgestemden de basis voor 
zijn filosofie legde. Concrete aanleiding is het verschijnen van twee boeken. In 2013 
verscheen Het noodlot van een ketter, waarin Bart Leeuwenburgh het leven en denken 
van Adriaen Koerbagh, een bekende van Spinoza beschrijft. Koerbagh’s radicale 
opvattingen en provocerende houding brachten hem tot ontzetting van zijn vrienden in 
het Amsterdamse rasphuis waar hij in 1669 overleed. Een treffende illustratie van de 
mogelijkheden en beperkingen van de Amsterdamse tolerantie in de Gouden Eeuw. 
Hoezeer de filosofie van Spinoza, die in dit klimaat tot ontwikkeling kwam van blijvende 
betekenis is geweest, is uitgebreid besproken door Henri Krop in zijn Spinoza. Een 
paradoxale icoon van Nederland (2013). 
 
De dag zal tevens worden aangegrepen om het belang van een Spinoza Centrum voor 
Amsterdam, op of nabij het Mr. Visserplein, voor het voetlicht te brengen. Een plek die 
het 17e eeuwse Amsterdam in herinnering zal brengen als tolerante stad waar vrijheid 
van denken en godsdienst van groot belang waren, en waar behalve Spinoza ook 
Amsterdammers als Koerbagh, Van den Ende, Jelles, Balling, Rieuwertsz, Meyer en 
Glazenmaker onder de aandacht worden gebracht. Spinoza geldt hierbij als 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 17e 
eeuwse Amsterdam als lichtend voorbeeld. 

 
Programma van de dag (wijzigingen voorbehouden) 
Na het openingswoord is prof. dr. Henri Krop gevraagd een lezing te houden over de 
blijvende betekenis van het gedachtegoed dat in de 17e eeuw door Spinoza en anderen 
is ontwikkeld. 
Krop studeerde filosofie en theologie in Leiden en is als universitair hoofddocent 
geschiedenis van de wijsbegeerte verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 
2002 verscheen van hem een vertaling van de Ethica. 
 
Hierna volgt een lezing door dr. Bart Leeuwenburgh over Koerbagh en de tolerantie in 
Amsterdam. Leeuwenburgh is verbonden aan de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Hij was mederedacteur van de Dictionary of Seventeenth and 
Eighteenth-Century Dutch Philosophers (2003) en in 2009 promoveerde hij op de 
beoordeling van Darwins theorie van natuurlijke selectie in Nederland.  



• Huis de Pinto en de Amsterdamse Spinoza Kring 
Na het vertrek van de openbare bibliotheek uit Huis de Pinto aan de St. 
Antoniesbreestraat is het gebouw opgeknapt en is de benedenverdieping ingericht als 
Cultureel en Literair Centrum van en voor de buurt. Er is een ruilbibliotheek, een leestafel 
en er worden culturele evenementen georganiseerd. Zie www.huisdepinto.nl voor 
informatie over deze activiteiten. 
 
De Amsterdamse Spinoza Kring heeft ook een plekje gekregen in dit centrum; ons 
nieuwe postadres is St. Antoniesbreestraat 69, 1011 HB Amsterdam. Op donderdag van 
14.00-16.00 uur is voorzitter Frank van Kreuningen (of iemand anders van de ASK) 
aanwezig voor een gesprek over Spinoza en de ASK. Ook zullen onze 
introductiecursussen en studiegroepen voortaan in Huis de Pinto bijeenkomen. 

 
• Oproep: doneer een boek 
De bibliotheek van Huis de Pinto is niet alleen een ruilbibliotheek maar heeft ook 
naslagwerken staan die niet meegenomen mogen worden. Als ASK lijkt het ons mooi als 
daar ook een plank met werken van en over Spinoza komt te staan. Wie boeken van of 
over Spinoza over heeft, kan die voor deze plank doneren, zodat zoveel mogelijk mensen 
in Huis de Pinto kennis kunnen maken met deze Amsterdammer. Heeft u een boek over 
of kent u iemand die grote opruiming houdt en boeken over Spinoza heeft? We horen het 
graag via info@amsterdamsespinozakring.nl  

 
• Donaties 
De Stichting Amsterdamse Spinoza Kring organiseert activiteiten (zoals de jaarlijkse 
Spinozadag en vele cursussen) die erop zijn gericht de bekendheid voor de in Amsterdam 
geboren filosoof Baruch de Spinoza en diens gedachtegoed en de actuele betekenis 
daarvan te vergroten. 
Ook streeft de stichting ernaar dat de stad Amsterdam zich profileert als de stad van 
Spinoza: Spinoza als het boegbeeld van Amsterdam. 
De reguliere activiteiten van de stichting worden steeds kostendekkend opgezet, maar 
voor het opzetten van nieuwe activiteiten komt de stichting geld te kort. Te denken valt 
aan het initiëren van een Spinoza Centrum in Amsterdam. Om die nieuwe activiteiten te 
kunnen bekostigen, zijn donaties hard nodig. 
Wij hopen dat u bereid bent door middel van een eenmalige of een periodieke donatie de 
stichting financieel te steunen. Indien u dat doet met een jaarlijks minimumbedrag van 
€ 50, kunt u rekenen op kortingen op entreegelden en cursusgelden en bij andere 
activiteiten van de stichting. Bovendien zult u de regelmatig verschijnende nieuwsbrieven 
van de stichting ontvangen. Maar, alle beetjes helpen: ook donaties van een lager bedrag 
zijn meer dan van harte welkom. 
Op de website vindt u een formulier om donateur te worden. 
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