
Activiteitenprogramma VHS  2020/2021 . 
(Wordt van tijd tot tijd geactualiseerd) 

Het moet ons van het hart dat we u vanwege het virus dit jaar maar weinig kunnen bieden 
aan activiteiten. En daarmee worden ook de mogelijkheden elkaar als leden te ontmoeten 
sterk teruggebracht. Wij beseffen dat dit velen pijn doet want onze vereniging is immers niet 
alleen een centrum van studie van de denkbeelden van Spinoza maar ook voor velen van ons 
een prettig kader van ontmoeting van ongeveer gelijkgestemden. 
Intussen doet het bestuur wat het kan om het vuur brandend te houden. 
 
Studiemiddagen winter 2020  Thema: "Het goede leven volgens Spinoza. De niet alledaagse ethiek 
van zijn Ethica” 

Van de 4 middagen moet alleen de laatste(van 14 maart) nog doorgang vinden (Corona) We denken 
dit te kunnen realiseren via een presentatie op YouTube van de lezing van Paul Juffermans over de  
stellingen 21 t/m 42 van deel 5 van de Ethica. De deelnemers krijgen daarover tijdig bericht.   

N.B. Let op, de deelnemers van deze studiemiddagen krijgen pas een rekening van de 
penningmeester na deze laatste presentatie. 

 
De Expo Koerbagh. Amsterdam van 1 mei tot 1 augustus 2020 is afgelast en verplaatst naar 2021.  
Verdere informatie volgt. 
 
De eerste lezing bij de Koerbagh expositie Amsterdam door Jonathan Israel van 1 mei 2020 is 
afgelast en verplaatst naar 2021.   
Verdere informatie volgt. 
      
De  Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2020 is afgelast en verplaatst naar 14 november 2020.  
Zie hieronder. 
          
De tweede lezing bij de Koerbagh expositie Amsterdam van 9 of 10 juni 2020 is afgelast en 
verplaatst naar 2021 
Verdere informatie volgt. 
 
De derde lezing bij de Koerbagh expositie Amsterdam van  8 of 9 juli 2020  is afgelast en 
verplaatst naar 2021 
Verdere informatie volgt. 
          
De zomer studieweek in  Barchem van 27 - 31 juli 2020 is afgelast en uitgesteld naar de data 26 - 30 
juli 2021. Het programma blijft in grote lijnen gelijk. 
Locatie:  Woodbrooke hotel, Barchem.       
Thema:  "Relatie tussen politiek en religie"  
Maandag 27 jul. Henri Krop over de verhouding tussen politiek en religie in de Republiek ten tijde van 
Spinoza. 
Dinsdagmorgen: Rinse Reeling Brouwer over Spinoza’s beoordeling van de wet van Mozes 
scheiding tussen kerk en staat bij Spinoza 
Dinsdagmiddag: Angela Roothaan over vroomheid en vrijheid in de TTP. 
Woensdagmorgen: Jo van Cauter over Spinoza over de openbaringsreligie en de rol van de vrees  
Donderdagmorgen: Pooyan Tamimi Arab: een vergelijking tussen Spinoza’s politieke filosofie en die 
van John Rawls 
Donderdagmiddag. Volgt nog. 



Vrijdagmorgen: Paul Juffermans over Spinoza’s begrip van macht m.b.t. de verhouding tussen staat 
en religie. 
 
Expo Koerbagh, Culemborg.  Dit blijft in de planning. 
Datum:   5 september tot 5 december 2020.     m.m.v. Hannah Laurens.  
In de Kapel van Het Weeshuis, Herenstraat 29, 4101 BR Culemborg. 
Verdere informatie volgt. 
 
Eerste lezing bij de Koerbagh expositie Culemborg door Nelleke Noordervliet. 
Dit blijft in de planning. 
Datum/tijd: 5 september 2020  16.00 u.  
Onderwerp:  Volgt nog. 
Locatie: Theater de Franse school. 
Verdere informatie volgt. 
 
Eerste Haagse Spinozarede door Jonathan I. Israel. 
In het kader van Vrede en Recht. 
Dit blijft in de planning. 
Datum:  woensdag 14 oktober 2020. Plaats: Den Haag. Locatie, tijd en inschrijvingsadres worden nog 
nader bekend gemaakt. 
 
Tweede lezing bij de Koerbagh expositie Culemborg door Jonathan Israël. 
Dit blijft in de planning.  
Datum: 13 oktober 2020.  Tijd:  Avond. 
Onderwerp:  Volgt nog. 
Locatie:  Theater de Franse school. 
Verdere informatie volgt. 
 
Derde lezing bij de Koerbagh expositie Culemborg door Bert Leeuwenburgh. 
Dit blijft in de planning. 
Datum:  3 november 2020, Tijd:  Avond.   
Onderwerp:  Volgt nog. 
Locatie:  Theater de Franse school. 
Verdere informatie volgt. 
 
Algemene Leden Vergadering.   
Dit blijft in de planning. 
Locatie:  De Burgt Rijnsburg.   
Datum/tijd:  14 november 2020.  11.15 u. 
Morgen:  Algemene Leden Vergadering. 
Middag: sprekers: Yoram Stein en Henri Krop.   
Verdere informatie volgt. 
 
Studiemiddagen  Amsterdam. 
Data 30/1; 13/2; 27/2 en 13/3 2021.  Locatie: Spinoza lyceum Amsterdam. 
Verdere informatie volgt. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Datum/tijd:  Zaterdag 26-jun-2021   11,15 u.  
Locatie:  De Burgt Rijnsburg. 
Sprekers:  Steven Nadler en Hannah Laurens. 
Verdere informatie volgt. 
  
Kb. 6 juni 2020. 


