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Jaarverslag van de Vereniging Het Spinozahuis 2018nleiding 

Het jaar 2018 zal worden herinnerd als het jaar van de na-restauratie van het museum in 
Rijnsburg en het succesvol starten van de fondsenwerving. Onze dank gaat uit naar de TBI 
fundatie, het Prins Bernard Fonds en de Gravin van Bylandt Stichting voor hun bijdragen in de 
restauratie van de gedeelten, die destijds niet waren behandeld maar in 2018 werden 
meegenomen in het groot onderhoud. Belangrijk was ook de openstelling medio 2018 van de 
Paviljoensgracht op maandagen van 14.00-16.00 uur. 

Het aantal leden van de Vereniging bewoog  zich in 2018 rond de 750. De ledenwerfactie in de 
herfst  was een succes en bracht het aantal leden aan het einde van het jaar naar 790, tegen 
720 aan het begin van het jaar. Het aantal leden is afgelopen jaar dus met 10% gestegen. 

Op 21 september 2018 hield de leerstoelhouder (dr. H.A. Krop) zijn inaugurele oratie aan de 
Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Voor deze plechtigheid waren alle leden uitgenodigd. De 
tekst van deze rede is als nummer 114 van de reeks Mededelingen aan de leden toegezonden. 

Voorafgaande  aan deze oratie werd een symposium gehouden over de Kring van Spinoza, waar 
twaalf Nederlandstalige Spinoza-kenners acte de présence gaven. Elf bijdragen zijn inmiddels 
tot een artikel bewerkt en de tekst ligt bij het schrijven van dit verslag bij de redactie 
commissie van de Vereniging. Naar verwachting zal deze bundel als een aparte uitgave in 
november aan de leden worden toegezonden.    

De Lezingenorganisatie 

2018 begon zoals altijd met de studiemiddagen in het Spinoza lyceum in Amsterdam. Op de 
data 20 januari, 3 februari, 24 februari en 17 maart.  Het onderwerp was “De briefwisseling” en 
de sprekers: Piet Steenbakkers, Henri Krop, Adrie Hoogendoorn en Paul Juffermans. Er waren 
meer bezoekers dan in 2017. 

Voor  de Algemene Ledenvergadering in Rijnsburg van 26 mei 2018 hadden zich 72 leden 
anagemeld. Jeroen Bartels (Groningen) sprakt over ‘Over de macht van het verstand’: de rol 
van de  “remedia” in het vijfde deel van Spinoza’s Ethica.   Dit is inmiddels Mededeling 115.             

De zomerweek in het vertrouwde Woodbrooke hotel in Barchem werd goed bezocht. Er waren 
50 aanmeldingen. Het onderwerp was, Spinoza en de Europese Verlichting. De sprekers: Piet 
Steenbakkers, Henri Krop, Paul Juffermans, Hannah Laurens en Maarten van Buuren. Zoals 
altijd was deze week ook dé gelegenheid voor de leden om wat nader tot elkaar te komen. Hier 
worden goede contacten gelegd en nieuwe vriendschappen gesmeed. 

Het museum in Rijnsburg 

In 2018 is de procedure gestart het museum in Rijnsburg als zodanig te certificeren. De eerste 
fase is afgerond en komend jaar wordt de certificering naar verwachting gerealiseerd. Dit bleek 
zowel noodzakelijk om de museumkaart te kunnen blijven gebruiken en als om artefacten te 
kunnen bruiklenen voor de geplande wisselexposities in de winter, wanneer er weinig 
bezoekers kwamen. Voor deze certificering worden met name vijf beleidsplannen geschreven, 
waar erg veel werk mee heen gaat. Anderzijds worden daar de vrijwilligers bij betrokken, 
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hetgeen hen sterk motiveert. Binnen enkele jaren zal het voldoen aan alle vereisten voor een 
klein museum. 

De Domus Spinozana 

De vereniging is medio 2018 begonnen met presentabel maken van ruimte, archief en collectie 
in Den Haag. Dit blijkt  een enorme klus te zijn. Inmiddels zijn de doubletten (ongeveer 130) 
geselecteerd en aan de Amsterdamse Spinozakring in bruikleen geven voor haar zaal in de 
Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Er is nog in 2018 begonnen met het op alfabet zetten 
van de boeken over Spinoza. Dit om de bezoekers enige oriëntatie te geven. Het documenteren 
moet evenwel nog beginnen. Idealiter gaat dit in 2019 zijn beslag krijgen 

Website 

De belangrijkste wijziging  is in 2018 de scheiding geweest van de buitenland-pagina van die in 
het Nederlands, omdat de Nederlands taligen in Rijnsburg en Den Haag gemakkelijk weten te 
vinden maar de buitenlanders niet. Er is een (1) basispagina geschreven voor de buitenlandse 
bezoekers, die afwijkt van de Nederlandstalige. Het merendeel van de buitenlandse bezoekers 
blijkt goed op de hoogte van Spinoza en zijn werken te zijn. Het merendeel van de Nederlandse 
bezoekers weet daar minder van. De eerste groep kent de weg niet; de tweede heeft geen 
problemen met het vinden van de musea. De basispagina voor de buitenlandse bezoekers is 
daarom minder uitgebreid is en gericht op het aan reizen van het Museum in Rijnsburg en de 
Domus Spinozana in Den Haag.  Deze basispagina is vervolgens door zogenaamde native 
speakers in de 6 talen vertaald, die van oudsher op de website worden gebruikt. Daardoor 
kunnen buitenlanders niet alleen op de website maar ook in Rijnsburg en Den Haag nu de weg 
vinden, wat direct heeft geresulteerd in meer bezoekers. 


