
Amsterdam, 14 november 2008

Graag attenderen wij u op de inhoud van het bijgaande artikel in NRC van 7 no-
vember 2008. Hierin wordt melding gemaakt van de totstandkoming van een
standbeeld te ere van Baruch de Spinoza. Op initiatief van de Stichting Spinoza
Monument zal op Spinoza’s 376ste geboortedag een standbeeld ter ere van de
grootste Nederlandse filosoof worden onthuld en wel vlakbij de plek waar zijn
geboortehuis heeft gestaan.

Vanaf de aanvang hebben wij dit initiatief van de Stichting Spinoza Monument
toegejuicht. Er kan immers niet genoeg aandacht worden gegeven aan Spinoza
en zijn gedachtegoed. Dit standbeeld sluit uitstekend aan op ons streven om
Spinoza tot boegbeeld van Amsterdam te maken. We zijn dan ook blij dat B&W
van Amsterdam en het Amsterdams Fonds voor de Kunst zich achter dit initiatief
hebben opgesteld.

De Amsterdamse Spinoza Kring is in 2006 opgericht om brede belangstelling te
kweken voor Spinoza en zijn gedachtegoed en om zijn belang voor Amsterdam te
promoten. Op weg daar naartoe is dit standbeeld een belangrijke stap - eindelijk
staat er dan iets herkenbaars in Amsterdam, maar genoeg is het niet.
Voor ons is het heel belangrijk dat wij niet de enige organisatie zijn die het be-
lang van Spinoza wil onderstrepen.

De Amsterdamse Spinoza Kring spant zich ervoor in om binnen afzienbare tijd tot
een monumentaal eerbetoon aan Spinoza en zijn gedachtegoed te komen in de
vorm van een Spinoza Centrum in Amsterdam. In dit kader zal in het voorjaar
van 2009 een grote kunstmanifestatie My name is Spinoza* worden gehouden,
waarmee het belang van Spinoza en een Spinoza Centrum wordt benadrukt. Tij-
dens de Spinozadag 2008** zullen de plannen hiervoor gepresenteerd worden.

Het standbeeld van de kunstenaar Nicolas Dings is een belangrijke stap die de
aandacht voor Spinoza vergroot en die nogmaals onder de aandacht brengt dat
Spinoza het verdient om het boegbeeld van Amsterdam te zijn.

Amsterdamse Spinoza Kring

Frank van Kreuningen
voorzitter

* In mei/juni 2009 zal er verspreid over Amsterdam een hedendaagse kunstmanifestatie te zien en
te beleven zijn. Nationale en internationale kunstenaars onderstrepen het belang en de betekenis
van de hoofdthema’s uit het werk van Spinoza en testen in hoeverre zijn gedachtegoed standhoudt
in onze huidige tijd.
** Dit evenement onder de titel Vrij zijn, hoe doe je dat? zal op zondag 23 november 2008 plaats-
vinden in Paradiso, Amsterdam (zie onze website www.amsterdamsespinozakring.nl).
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