
 
 

Het Spinozahuis voor iedereen 

Spinoza is springlevend! Zijn gedachtegoed kan men 
moeiteloos te verbinden met hedendaagse kwesties als 
democratie,  vrijheid van meningsuiting en 
desinformatie.  
In het vernieuwde Museum Het Spinozahuis draait het 
om de beleving van een authentieke plek. De bezoeker 
raakt ondergedompeld in een 17e-eeuwse ambiance, 
voelt Spinoza’s aanwezigheid in zijn gereconstrueerde 
boekerij. Met krachtige, gevarieerde middelen spreekt 
het museum brede groepen aan: scholieren, dagjes-
mensen, (buitenlandse) toeristen en kenners. Een 
bezoek aan het Spinozahuis inspireert om meer te 
willen weten over Nederlands grootste filosoof, om 
anders te gaan kijken naar het leven en onze maat-
schappij, om de koppeling te leggen met de actualiteit. 

Lakstempel van Spinoza; “Caute” (voorzichtig) en een doornige roos (doorn = espinoza).  
Collectie: Museum Het Spinozahuis  

 
 

Draag uw steentje bij 

Om de ambities te realiseren en Spinoza 
het museum te geven dat hij verdient, 

zijn naast de financiële bijdragen van 
de Vereniging het Spinozahuis en 
haar leden, bijdragen van over-

heden, fondsen, bedrijven en 
particulieren onontbeerlijk. 
Daarom deze oproep:  

Steun de vernieuwing van 
Museum Het Spinozahuis. 
Spinoza en Rijnsburg 
verdienen het!   
Maak uw donatie over op  

bankrekeningnummer  
IBAN NL11 INGB 0000 5303 15 

t.n.v. Vereniging Het Spinozahuis met vermelding 
“Vernieuwing Museum Het Spinozahuis” of 
scan de QR code. De Vereniging is een door 
de belastingdienst erkende ANBI instelling 
waardoor u ook fiscaal aantrekkelijke kunt 
doneren. 
 

Ook zij steunen de Vernieuwing 

 
 

 

Cornelis Visser  
Burgemeester van Katwijk  
“Sociale media maken wat Spinoza zegt 

over de rede meer dan ooit van belang: 

rationeel denken én analyseren voorkomt 

dat we door gevoelens in plaats van door 

ons verstand worden gestuurd!” 

 
 

Paul van Tongeren 
Denker des Vaderland 
"De vroomheid van het denken en een 

daadkrachtige verdediging van de  

vrijheid gaan hand in hand bij deze 

grootste Nederlandse filosoof.” 
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Museum Het Spinozahuis 

vernieuwt 

Colofon: Idee en uitgave: Museum Het Spinozahuis Rijnsburg. Teksten: Wim Schouten, Dirk 
van Delft. Foto’s: Luis van Schie, Aart Dijkzeul, gem. Katwijk, Merlijn Doomernik (Foto P van 
Tongeren) Architectenburo Marcel van Dijk, Rietbroek Oudijn ontwerpers 
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Vernieuwing 

Museum Het Spinozahuis in Rijnsburg vernieuwt. Het ver-
nieuwingsplan bestaat uit drie onderdelen.  
1. Er een nieuw entreegebouw om broodnodige ruimte 

te scheppen voor ontvangst van bezoekers, een 
introductie op het museum en eenvoudige horeca.  

2. De tuin krijgt een facelift en wordt onderdeel van het 
museum. Bestaande elementen zoals de bekende 
buste van Spinoza van beeldhouwer Wenkebach en de 
beeldbepalende bomen blijven onaangetast. 

3. Als klap op de vuurpijl staat een herinrichting van de 
tentoonstelling op stapel.  

 
Resultaat: het verhaal van Spinoza, en zijn betekenis voor 
de huidige tijd, komt krachtiger over bij een breder publiek. 
Alles met behoud van authenticiteit. 
 
 

Spinoza: Onze grootste filosoof 

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. Zijn ideeën vormen de basis van de latere 
Verlichting en zijn nog steeds uiterst actueel.  
De roem van Spinoza mag blijken uit het verbinden van 
zijn naam aan de belangrijkste Nederlandse prijs voor 
wetenschappers. Ook maakt Spinoza deel uit van de 
Canon van Nederland die in het geschiedenisonderwijs 
vorm krijgt. Spinoza is springlevend! 
 

 

 

 

 

 
 
Burgemeester Cornelis Visser van Katwijk opent de expositie “Een boek gesmeed in de  
hel” over het door Spinoza geschreven Theologisch Politiek Tractaat (oktober 2020)  

De Gouden Eeuw 

Spinoza leefde in de Gouden Eeuw. In die zeventiende 
eeuw waren de Nederlanden een tolerante Republiek, 
met ruimte voor ieders levensovertuiging. En dat terwijl 
elders in Europa mensen om hun geloof op de 
brandstapel belandden.  
 
De vrijheid werkte als een magneet op ondernemende 
mensen die elders aan vervolging blootstonden. Het 
leidde tot ongekende welvaart. Spinoza benadrukte dat 
welvaart en geluk niet buiten vrijheid konden. Als denker 
die aan de wieg stond van de Verlichting, ontwikkelde hij 
een baanbrekende visie op de Rede, op God, de mens en 
diens geluk. Het ging Spinoza om innerlijke én om 
politieke vrijheid, te bereiken in een vredige en 
welvarende staat 
 
 
 
 

Vereniging Het Spinozahuis 

Om het gedachtegoed van Spinoza levend te houden, 

en om het huis waar hij in 1661 introk voor verval te 

behoeden, kocht de daartoe opgerichte Vereniging 

Het Spinozahuis de woning in 1897. Al bijna 125 jaar 

draagt de Vereniging zorg voor het Rijnsburgse 

museum. Een team van deskundige en enthousiaste 

vrijwilligers regelt in het bloemendorp de dagelijkse 

gang van zaken. 

 


