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Spinozatentoonstelling

In het kader van Amsterdam Wereldboe-
kenstad organiseert de Amsterdamse
Spinoza Kring van zaterdag 6 september
t/m woensdag 5 november 2008 de ten-
toonstelling "Spinoza Amsterdammer" in
de hoofdvestiging van de Openbare Bibli-
otheek Amsterdam. Hierbij werkt de
Kring nauw samen met Amsterdam We-

reldboekenstad, de Openbare Bibliotheek Amsterdam en het Amsterdams Histo-
risch Museum.

De Amsterdamse Spinoza Kring wil door middel van de tentoonstelling "Spinoza
Amsterdammer" een breed en gevarieerd publiek kennis laten maken met de
belangrijkste ideeën en opvattingen van de filosoof Spinoza. Na een bezoek aan
de tentoonstelling weet de bezoeker wie Spinoza was, waar en onder welke om-
standigheden hij tot zijn ideeën kwam en welke radicale en belangrijke rol hij
heeft gespeeld in de ontwikkeling van het westerse denken. Ook worden de be-
zoeker handvatten aangereikt om de actuele betekenis van Spinoza te kunnen
inzien.

De tentoonstelling "Spinoza Amsterdammer" is nog tot en met woensdag 5 no-
vember 2008 te zien in de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amster-
dam aan de Oosterdokskade 143. Daarna zal de tentoonstelling nog op andere
plaatsen in en rondom Amsterdam te zien zijn. De tentoonstelling is iedere dag
van 10 tot 22 uur gratis toegankelijk.

Meer informatie over de tentoonstelling kunt u vinden op onze website onder het
kopje Nieuws > Spinozatentoonstelling.

Lezingen rond de Spinozatentoonstelling
Amsterdam, Stad van Spinoza - Spinoza, Boegbeeld van Amsterdam

Gedurende de tentoonstelling "Spinoza Amsterdammer" organiseert de Amster-
damse Spinoza Kring i.s.m. de Openbare Bibliotheek Amsterdam op vier zondag-
ochtenden een lezingencyclus. Twee lezingen (door wethouder Carolien Gehrels
en door docent geschiedenis van het denken Henri Krop) hebben al plaatsgevon-
den, de derde lezing wordt aanstaande zondag 5 oktober gegeven (de laatste
lezing is op 19 oktober). Aanvang is 11.00 uur, plaats is de hoofdvestiging van
de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan de Oosterdokskade.



Het programma:

5 oktober 2008
Piet Visser, hoogleraar Geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stro-
mingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Onderwerp: Geloofsvrijheid in Amsterdam in de Gouden Eeuw en de rol van de
boekdrukkers en uitgevers op dissident terrein.

19 oktober 2008
Ton de Kok, docent Maatschappelijke Vraagstukken aan het Fons Vitea Lyceum
en het Cartesius Lyceum, Amsterdam
Onderwerp: Spinoza in grote lijnen.

Toegang: gratis
Aanvang: 11.00 uur
Plaats: hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokska-
de 143, Amsterdam (Hella Haassezaal / Vestdijkzaal).

Teksten van de reeds gehouden lezingen

De teksten van de reeds gehouden lezingen kunt u op onze website terugvinden
onder het kopje Literatuur > Artikelen en lezingen.

Max Pam in gesprek met Jonathan Israel

De Vrije Gedachte: Bijna zo erg als de Denen (Humanistische Omroep)

In het tv-programma De Vrije Gedachte sprak Max Pam met Jona-
than Israel, aan wie gisteren de Dr. A.H. Heinekenprijs voor His-
torische Wetenschap 2008 is uitgereikt.

Jonathan Israel, vooraanstaand Brits historicus en internationaal
gerespecteerd kenner van de Verlichting, over Nederland, Spinoza
en de Verlichting.

Journalist/schrijver Max Pam en historica Amanda Kluveld zochten Jonathan Is-
rael op in Oxford, waar hij Nederlandse geschiedenis doceert. Volgens hem heb-
ben de Nederlanden een cruciale rol gespeeld in de verlichtingsbeweging en is
het vooral de Nederlandse filosoof Spinoza geweest, die grote invloed heeft ge-
had op het moderne denken. De inzichten van Spinoza zijn volgens Israel nog
altijd actueel, zeker als het gaat om de invloed van de religie, de gelijkheidsge-
dachte en de vrijheid van meningsuiting.

In de loop van zijn studie is Israel steeds meer geïnteresseerd geraakt in Neder-
land. Hij komt vaak in ons land en hij doet hier regelmatig onderzoek. Aan de
hand van televisiefragmenten met onder anderen Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali,
prinses Máxima en cabaretier Hans Teeuwen worden kwesties doorgenomen, die
Nederland na de moorden op Fortuyn en Van Gogh in beroering brachten.

Regie: Amanda Kluveld en Max Pam.



Uitgezonden op 13 september 2008 om 13.35 uur, Nederland 2
Herhaald op 17 september 2008 om 23.20 uur, Nederland 2
Nu nog te zien bij Uitzending gemist

Spinozawandeling

Michel van Dijk ontwikkelde in samenwerking met Mee in Mokum een Spinoza-
wandeling. Van april 2008 tot april 2009 is Amsterdam uitgeroepen tot Wereld-
boekenstad. Spinoza is daarbij gekozen tot één van de drie Amsterdamse iconen.
Daarom is het een mooie gelegenheid om eens letterlijk in de voetsporen te tre-
den van Spinoza en zijn vrienden: de vrijdenkers, de vrijzinnige Christenen, de
academici, de Amsterdamse kunstenaars.

Tot en met april 2009 kunt u twee keer per maand bij Mee in Mokum terecht
voor een Spinoza-wandeling door Amsterdam. Iedere 1ste en 3de zondag van de
maand. De wandeling begint om 11.00 uur bij museumrestaurant David en Goli-
ath (Amsterdams Historisch Museum), Kalverstraat 92. Kosten € 5 per persoon.
U kunt zich opgeven via de website van Mee in Mokum
(www.gildeamsterdam.nl).

Tentoonstelling BPH verlengd

In het kader van Amsterdam Wereldboekenstad heeft de Biblio-
theca Philosophica Hermetica een tentoonstelling georganiseerd
over Spinoza en zijn streven naar vrijheid van denken en uiten.
Vanwege de grote belangstelling is deze tentoonstelling met een
maand verlengd tot 24 oktober 2008.

Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije we-
reld.

Met veel aandacht voor het leven van Spinoza en de ontvangst van zijn werk in
de 17de eeuw. Te zien zijn o.m. veel Amsterdamse drukken en portretten van
Spinoza.

De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 24 oktober van maandag t/m vrij-
dag van 9.30-12.30 en van 13.30-17.00 uur.

Plaats: Bibliotheca Philosophica Hermetica, ingang Bloemstraat 15, Amsterdam

Rondleidingen (max. 15 personen) door de tentoonstelling op woensdagen 8, 15
en 22 oktober van 14.00-15.00 uur. Aanmelding vooraf noodzakelijk: telefonisch
020-625.80.79 of per e-mail bph@ritmanlibrary.nl. De deelname is gratis.

Amsterdamse Spinoza Kring • St. Antoniesbreestraat 69 (1011 HB) Amsterdam • 020-625.85.90 •
info@amsterdamsespinozakring.nl


