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Spinozadag 2009: Spinoza en de liefde

De Amsterdamse Spinoza Kring en Paradiso organiseren op zondag 22 november
de jaarlijkse Spinozadag in Paradiso. Om de geboortedag van de Nederlandse
filosoof Spinoza te vieren is er een programma met lezingen en debatten.

De Spinozadag, de jaarlijkse viering van de geboortedag van Spinoza, heeft dit
jaar als thema Spinoza en de liefde. In de grote zaal van Paradiso geven profes-
soren Piet Steenbakkers en Kees Schuyt lezingen over wat Spinoza over de liefde
heeft geschreven, waarna een discussie met het publiek plaatsvindt onder leiding
van Rob Hartmans. Componist Theo Loevendie spreekt over zijn bewondering en
liefde voor Spinoza en over de opera die hij op basis daarvan over Spinoza com-
poneert. Wethouder van Cultuur Carolien Gehrels, die een beeldje van de filosoof
op haar bureau heeft staan, spreekt over de liefde die het Amsterdamse stads-
bestuur voor Spinoza’s werk heeft.

Internationaal geroemd filosoof Baruch Spinoza (1632-1677), een tweede gene-
ratieallochtoon uit de 17de eeuw, is geboren in Amsterdam en woonde zijn hele
leven in Nederland. Zijn gedachtegoed heeft velen geïnspireerd (Goethe, Hegel,
Einstein) en is ook vandaag nog uiterst actueel. De filosofie van Spinoza is niet
slechts gericht op het vinden van waarheid, maar heeft vooral een ander doel:
door de bestudering van zijn filosofie kan het hoogste geluk voor de mensen be-
reikt worden. Geen wonder dus dat Spinoza ook aan de liefde, bron van zowel
geluk als ongeluk, aandacht heeft besteed.

Om het gedachtegoed van Spinoza bekender te maken, en om meer mensen aan
het hoogste geluk voor de mensen deel te laten nemen, organiseren de Amster-
damse Spinozakring en Paradiso sinds 2008 de Spinozadag. Vorig jaar stond de
dag in het teken van de vrijheid van meningsuiting en was het onderdeel van
Amsterdam Wereldboekenstad.

Meer informatie over de Spinozadag is te vinden op www.spinozadag.nl.
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