
Spinoza Amsterdammer

De tentoonstelling Spinoza Amsterdammer vertelt het verhaal van het
17de eeuwse Amsterdam en de wereldberoemde filosoof Benedictus de
Spinoza, die in 1632 in deze stad werd geboren.

Spinoza was wat we nu zouden noemen een tweede generatie allochtoon, gebo-
ren uit joods-portugese ouders. Al op jonge leeftijd ontwikkelde hij radicale ge-
dachten die hem in conflict brachten met de joodse synagoge. Daar werd de
banvloek over hem uitgesproken.

Spinoza ontwikkelde daarna zijn revolutionaire gedachten en publiceerde die in
zijn twee bekendste boeken: de Ethica en het Theologisch-politiek traktaat. Hij
sleep lenzen om in zijn onderhoud te voorzien. Rond 1661 verliet hij Amsterdam
en hij overleed in 1677 in Den Haag.

Spinoza was een filosoof die wegens verondersteld atheïsme werd verguisd,
maar ook vanwege zijn revolutionaire wijsbegeerte werd bewonderd. Zijn denken
over onderwerpen als vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van mensen, tole-
rantie en democratie is ook in de huidige tijd verbazend actueel te noemen.

Deze tentoonstelling is onderdeel van de manifestatie Amsterdam Wereldboeken-
stad en is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Amsterdams Fonds voor de
Kunst, het Amsterdams Historisch Museum, Cultuurwerk, de M.A.O.C. Gravin van
Bylandt Stichting, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, het Schipholfonds en
Cees Smit Printing.

Mede namens de Openbare Bibliotheek Amsterdam nodig ik u uit voor de ope-
ning van de tentoonstelling Spinoza Amsterdammer. De opening is op vrijdag 5
september om 17.00 uur, in de expositiezaal van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam, Oosterdokskade 143, Amsterdam.

Op de zondagen 7 en 21 september en 5 en 19 oktober worden in de OBA lezin-
gen over Spinoza en Amsterdam gegeven. De tentoonstelling is tot en met 5 no-
vember te zien. Verdere informatie op www.amsterdamsespinozakring.nl of
www.oba.nl

http://www.amsterdamsespinozakring.nl/
http://www.oba.nl/


Het programma:

17.00 uur Welkomstwoord door Hans van Velzen, directeur Openbare Biblio-
theek Amsterdam

17.05 uur Introductie van de tentoonstelling door Frank van Kreuningen, voor-
zitter Amsterdamse Spinoza Kring

17.10 uur Inleiding 'Spinoza en zijn Kring' door dr. Henri Krop, universitair do-
cent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

17.25 uur Opening van de tentoonstelling door Carolien Gehrels, wethouder
Kunst & Cultuur Amsterdam

In verband met de voorbereiding van de catering wordt u verzocht uw komst te
bevestigen via 020 - 523.07.01 of dir@oba.nl

Ik hoop u op 5 september te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Amsterdamse Spinoza Kring

Frank van Kreuningen
voorzitter
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