Kom naar Museum Het Spinozahuis en…

Bekende bezoekers

 maak kennis met Spinoza.
 ontdek waarom hij nog steeds een van de meest
beroemde en relevante filosofen ter wereld is.
 bezoek de reconstructie van de boekerij van
Spinoza, met de boeken die hij bezat bij zijn dood.
 ontdek hoe Spinoza de kost verdiende als lenzenslijper en hoe zo’n 17e-eeuwse slijpbank werkt.
 leer de bijzondere geschiedenis van het 17e-eeuwse
Spinozahuisje kennen; ervaar de sobere,
authentieke sfeer.
 sta oog in oog met verschillende portretten en
beeldhouwwerken die in de loop van de eeuwen
van Spinoza gemaakt zijn.

Sinds de opening in 1899 hebben vele bezoekers
Museum Het Spinozahuis bezocht, onder wie tal van
prominenten en bekenden zoals Frederik van Eeden,
Albert Einstein, Koningin Juliana, Ayaan Hirsi Ali,
Boudewijn Büch en Irvin D. Yalom.

Vereniging Het Spinozahuis
Vereniging Het Spinozahuis (VHS) houdt het Museum in
stand en stimuleert de studie van Spinoza o.a. met een
leerstoel Spinoza-studies aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam.

Terug in de tijd
Spinoza’s gedachtegoed inspireert mensen wereldwijd.
Museum Het Spinozahuis opent de deur naar de tijd, de
denkwereld en
de
inzichten
van onze
belangrijkste
denker.

Regelmatig ook organiseert en publiceert de Vereniging
lezingen. In de Domus Spinozana in Den Haag, waar
Spinoza zijn Ethica voltooide en waar hij overleed, wil
de VHS een studie- en kenniscentrum realiseren.

Museum
Het Spinozahuis
Ontmoet Nederlands grootste filosoof Spinoza

Wie is Benedictus de Spinoza?

Openingstijden

Benedictus de Spinoza (1632 - 1677) wordt in Amsterdam geboren als Baruch d ’Espinoza (‘Bento’). Als zoon
van uit Portugal gevluchte joodse ouders, krijgt hij een
joods-religieuze opvoeding. Spinoza heeft kritiek op
joodse tradities en beschouwt de Tenach (Hebreeuwse
Bijbel) als menselijke fantasie. Als Spinoza 23 jaar is
doet de joodse gemeente hem in de ban en mag hij
geen contact meer hebben met zijn familie.

Geopend het hele jaar door van di t/m zo van 13.00 tot
17.00 uur. Gesloten: Kerst, oudejaars- en nieuwjaarsdag. De benedenverdieping is toegankelijk voor mindervaliden. Kijk op www.spinozahuis.nl voor actuele info.

In 1661 verhuist hij naar Rijnsburg. Rijnsburg is dan een
vrijplaats voor de ‘Collegianten’, een verlichte Protestantse stroming van vrijdenkers, waaronder hij vrienden heeft. De chirurgijn Herman Homan biedt hem
woonruimte in zijn huis, dat nu bekend staat als
Museum Het Spinozahuis. Van 1661 tot 1663 woont
Spinoza in Rijnsburg. Hier werkt hij voor het eerst zijn
ideeën uit in het Latijn.

Toegang

Actueel programma
Scan de QR-code voor actuele
activiteiten en exposities.

Brief van Spinoza, voorzien van zijn lakstempel “Caute”
(voorzichtig, pas op) en een doornige roos (doorn = espinosa).
Collectie: Museum Het Spinozahuis.

In Rijnsburg legt Spinoza de basis van zijn magnum
opus, de Ethica. Hij ontwikkelt een revolutionaire visie
op de Rede (het verstand) op God en op de mens en
diens geluk. Democratie, vrijheid van geloven en van
meningsuiting zijn randvoorwaarden voor de individuele
vrijheid, en voor een vredige en welvarende staat. Autoriteiten staan in dienst van burgers over wie zij regeren.
Wereldlijk gezag staat boven het kerkelijk gezag.
Zijn ideeën vormen de basis van de latere Verlichting.
Spinoza overlijdt in Den Haag in 1677. Zijn gedachtegoed krijgt later veel internationale waardering en blijft
belangrijk voor onze democratische rechtsstaat.

Hij slijpt lenzen voor optische instrumenten, o.a. voor
telescopen van Christiaan Huygens (1629 - 1695). Hij
onderwijst over de filosofie van de Franse grondlegger
van het rationalisme René Descartes (1596 - 1650). Met
het aannemen van giften was Spinoza terughoudend.
Zijn vriend, de koopman Simon de Vries, geeft hem een
bescheiden jaargeld.
Hij correspondeert met verschillende geleerden, onder
wie de in Londen woonachtige natuurfilosoof Henry
Oldenburg (1619 - 1677), die Spinoza in 1661 bezoekt.

Geattendeerd door een huizenveiling in de 19e eeuw,
herkent een Spinozakenner de vroegere woonplaats van
Spinoza, door dichtregels van de 17e-eeuwse dichter
Camphuysen op de gevel. De Vereniging Het
Spinozahuis
wordt
opgericht,
koopt het
huisje en
stelt het
vanaf 1899
open als
museum.

Entree € 5,00: 16+.
Gratis entree: bezoekers t/m 15 jaar, leden Vereniging
Het Spinozahuis en museumkaarthouders.

Groepsbezoek en rondleidingen
Groepen groter dan 5 bezoekers (buiten openingsuren)
en rondleidingen: rondleiding@spinozahuis.nl

Lidmaatschap Vereniging Het Spinozahuis
Lidmaatschap: € 45,00 per jaar.
Aanmeldingen: www.spinozahuis.nl

Bereikbaarheid
Openbaar Vervoer vanaf Leiden CS: met bus 37 richting
Katwijk halte Spinozalaan. Met bus 20 of bus 21 richting
Noordwijk, halte Oegstgeesterweg of Noordeinde.
Met de auto vanuit Amsterdam via de A4 en A44 en
vanuit Rotterdam via de A13 en A44.

Adres
Museum Het
Spinozahuis,
Spinozalaan 29,
2231 SG Rijnsburg
Nederland
museum@spinozahuis.nl
www.museumhetspinozahuis.nl
+ 31 (0)71 402 92 09
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