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1 Inleiding  

De filosoof Benedictus de Spinoza wordt in 1632 geboren in Amsterdam. Zijn ouders zijn Joodse 
immigranten die de inquisitie in Portugal ontvluchten. In 1656 wordt Spinoza door de Joodse 
gemeenschap in de ban gedaan. Wat daarvoor de redenen zijn is niet precies duidelijk. Is het een 
handelsconflict of is het een voorbode van de ophef die zijn ideeën bij tijdgenoten oproept? In de 
jaren die volgen woont Spinoza 
achtereenvolgens in Rijnsburg, Voorburg 
en ten slotte in Den Haag waar hij in 
1677 overlijdt. Toegewijd aan zijn 
streven de weg naar geluk te vinden, 
ontwikkelt hij 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. 
 
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. 
Zijn ideeën over het belang van de Rede, de vrijheid van meningsuiting, de verhouding tussen kerk en 
staat en democratie zijn nog steeds uiterst actueel. Ook de schier eindeloze reeks publicaties over 
Spinoza en de vele verwijzingen naar zijn gedachtegoed in de media maken duidelijk: Spinoza is 
springlevend!        
In 1897 koopt de daarvoor opgerichte Vereniging Het Spinozahuis het huis dat hij in Rijnsburg 
bewoonde. Sindsdien wordt het gedeeltelijk - en vanaf 2012 geheel - gebruikt als museum. Daarnaast 
heeft de vereniging een nauwe én bestuurlijke samenwerking met de Domus Spinozana Foundation, 
die sinds 2021 het pand in Den Haag exploiteert waar Spinoza in 1677 overleed (Domus Spinozana). 
 
Bijna 125 jaar oud is de Vereniging nog springlevend. Het museum in Rijnsburg organiseert sinds 
2019 tijdelijke tentoonstellingen en heeft plannen voor de bouw van een nieuwe entree annex 
ontvangstruimte en herinrichting van het museum. Daarnaast wordt in toenemende mate de 
samenwerking gezocht met andere organisaties om het gedachtegoed van Spinoza levend te houden 
en van nut te laten zijn bij de discussie over actuele maatschappelijke thema’s. 
 
Het voorliggende beleidsplan heeft tot doel aan de hierboven genoemde ontwikkelingen richting te 
geven. Het gaat in op de missie en visie van de Vereniging en de bijdrage van de verschillende 
locaties en activiteiten hieraan. De structuur van de organisatie waarbinnen dit zijn beslag moet 
krijgen wordt beschreven. Ook wordt ingegaan op overkoepelende thema’s zoals educatie en 
communicatie. 
 
Wij verwachten dat het beleidsplan de ontwikkelingen die de afgelopen tijd in gang zijn gezet een 
extra impuls geven en bijdragen aan het doel van de Vereniging: het levend houden van het 
gedachtegoed van de grote filosoof Spinoza. 
 
Het Bestuur van de Vereniging Het Spinozahuis 
Erno Eskens (Vz), Esther Didden (secr) Marc Dijkstra (penningmeester),  

Dorine Heus. Bart Jansen, Paul Juffermans en Bouke Posthuma  

Figuur 1: Tekst van de in 1656 door de joodse gemeenschap in 
Amsterdam uitgesproken banvloek over Spinoza  
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2 Missie en visie van de Vereniging 

2.1 Missie en visie van de Vereniging 
De Vereniging bevordert het onderzoek naar leven, denken en werk van Benedictus de Spinoza (1632 
– 1677), verspreidt zijn gedachtegoed en stimuleert (wetenschappelijk) onderzoek hiervan en van de 
secundaire literatuur over (het gedachtegoed van) Spinoza.  
 
De Vereniging organiseert, al dan niet samen met derden, studiebijeenkomsten, cursussen en 
lezingen. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gepubliceerd in de Mededelingen 
vanwege Het Spinozahuis. In samenwerking met de Wereldbibliotheek worden vertalingen van de 
werken van Spinoza uitgegeven. De Vereniging steunt de leerstoel “Spinoza-studies” aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 

 
De Vereniging zorgt voor de 
instandhouding en het beheer van 
Museum Het Spinozahuis in Rijnsburg. 
Tevens voert de Vereniging het beheer 
van de aanwezige (museale) objecten 
waaronder, via haar Bibliotheek 
Commissie, de gereconstrueerde 
boekerij van Spinoza. Laatstgenoemde 
commissie voert ook het beheer van de 
in Den Haag aanwezige boeken in de 
Domus Spinozana, op verzoek van de 
Domus Spinozana Foundation.  

 
Bij het realiseren van deze doelen richt de Vereniging zich op de vakmatig- (i.c. wetenschappelijk-) en 
hobbymatig geïnteresseerden uit binnen- en buitenland. Het algemeen publiek vormt een 
belangrijke doelgroep die vooral wordt bereikt via een educatieprogramma en de activiteiten op de 
locatie in Rijnsburg. Waar mogelijk levert de Vereniging een actieve bijdrage aan het maatschappelijk 
debat over actuele thema’s die een duidelijke link hebben met het gedachtegoed van Spinoza zoals 
bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, de rol van de staat en de verhouding tussen staat en 
religie.  
 
2.1.1 Missie en visie Museum Het Spinozahuis Rijnsburg 
Het “Museum Het Spinozahuis” maakt 
het leven en het gedachtegoed van 
Spinoza inzichtelijk. Het legt daarbij een 
verband met de maatschappelijke en 
religieuze omstandigheden in de 
zeventiende eeuw en de betekenis van 
zijn filosofie voor de huidige 
maatschappij. Het Spinozahuis laat de 
bezoekers kennismaken met de sfeer 
waarin Spinoza zijn visie ontwikkelde. 
Het biedt een ieder de gelegenheid om 
in het huis waar Spinoza zijn gedachten 
op papier zette, kennis te maken met 
deze denker die aan de bakermat van de 
Verlichting stond. 

Figuur 3 Museum Het Spinozahuis in Rijnsburg 

Figuur 2: Bibliotheekkamer Museum Het Spinozahuis met daarin 
de gereconstrueerde bibliotheek van Spinoza 
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Bij het nastreven van dit doel hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

• In het museum stellen wij de beleving van de bezoeker voorop. Van Spinozakenner tot toevallige 
passant, de bezoeker wordt geraakt door de sfeer die het Spinozahuis ademt en door Spinoza’s 
ideeën over geluk, vrijheid en democratie die nog altijd actueel zijn.  

• Bij de presentatie staan drie dingen centraal: het leven van Spinoza, zijn gedachtegoed en het 
huis en zijn omgeving. Deze thema’s worden op een ook voor de niet-filosofisch geschoolde 
bezoeker begrijpelijke manier gepresenteerd. 

• Door middel van wisselexposities worden thema’s belicht 
die een beeld geven van de maatschappelijke, 
wetenschappelijke en religieuze ontwikkelingen in de tijd 
dat Spinoza leefde en de personen die daarbij een rol 
speelden.  

• De intieme sfeer van het authentieke huisje nodigt uit tot 
een kleinschalige en persoonlijke vorm van presentatie. De 
vrijwilligers van Museum Het Spinozahuis verstrekken de 
bezoekers - afgestemd op hun kennis en hun belangstelling - 
informatie over het huis en over leven en werk van Spinoza. 

• Om ook jongeren op een aansprekende wijze kennis te laten 
maken met het leven en gedachtengoed van Spinoza 
ontwikkelen wij op deze doelgroep toegesneden 
informatiemateriaal en organiseren wij rondleidingen voor 
klassen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De 
educatiethema’s zijn maatschappelijk relevant en sluiten 
zoveel mogelijk aan bij actuele onderwijsthema’s  

• Door het instandhouden van het museum leveren wij een 
bijdrage aan de ontwikkeling van culturele en historische 
waarden in de regio. 

• Wij streven naar een groei van het huidige aantal bezoekers door middel van de organisatie van 
wisseltentoonstellingen in de wintermaanden, het bevorderen van groepsrondleidingen, het 
inzetten van sociale media en het - ook voor jongeren - aantrekkelijker maken van het museum.  
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3 Organisatie en financiën 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie voor wat betreft organisatie en financiën besproken. De 
ontwikkelingsopgave voor de verschillende onderwerpen wordt besproken in hoofdstuk 4 (Ambities). 
 

3.1 De Vereniging 
De Vereniging het Spinozahuis is opgericht in 1897. Het is een Vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid die de Ethische Code en de Governance Code Cultuur onderschrijft en in de 
praktijk brengt. De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
40530733. 
 

3.2 Statuten en huishoudelijk reglement 
De Vereniging beschikt over Statuten en een huishoudelijk reglement. Beide documenten zijn 
geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen 
zoals die vanaf 1-7-2021 geldig is.  
 

3.3 Governance en Commissies. 
Het bestuur van de Vereniging bestaat uit minimaal vijf leden. Momenteel zijn dat een voorzitter, 
een secretaris, een penningmeester, een lid belast met ledenzaken, een lid belast met de uitgeverij 
en de Bibliotheek Commissie, een lid vanuit Museum Het Spinozahuis Rijnsburg en een lid belast met 
de programmering van de lezingen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het bestuur van de 
Vereniging conform de statuten en huishoudelijk reglement en de uitvoering van het voorliggende 
beleidsplan. 
 
Het dagelijks beheer van het Museum Het Spinozahuis, de leeszaal in de Domus Spinoza en de 
gereconstrueerde boekerij van en over Spinoza zijn door het Bestuur gedelegeerd aan drie 
commissies. Deze commissies werken binnen de door het Bestuur vastgestelde kaders. Tot die 
kaders behoren de beleidsplannen, waaronder ook het beleidsplan Collectiebeheer, en andere 
documenten. 
Binnen het bestuur 
zijn 
portefeuillehouders 
aangewezen die 
verantwoordelijk zijn 
voor de coördinatie 
van de activiteiten die 
voor beide vestigingen 
relevant zijn of directe 
aansturing vanuit het 
bestuur vergen. Zo is 
er binnen het bestuur 
een 
portefeuillehouder 
voor het project Vernieuwing Museum Het Spinozahuis, een portefeuillehouder voor reguliere 
Museumzaken incl. Communicatie en een portefeuillehouder voor de Bibliotheek Commissie. De 
portefeuillehouders stemmen hun werkzaamheden onderling en in opdracht van het bestuur af.  
 

3.4 Leden 

 
 

Werkgroep 
 

 
Werkgroep 

Museum Commissie  
Rijnsburg 

Kaders: beleidsplannen, protocollen etc 

Bibliotheek 
Commissie  

Leeszaal Domus 
Spinozana  Rijnsburg 

Bestuur VHS 

http://www.ethischecodevoormusea.nl/
https://www.cultuur-ondernemen.nl/governance-code-cultuur/principe/introductie?gclid=Cj0KCQjw8vqGBhC_ARIsADMSd1BdNGF81czAkcghrD2KyoCf1HRXxoOZTpWfGSpF3R7YKmvCZ0Bixj4aAr9lEALw_wcB
https://www.spinozahuis.nl/wp-content/uploads/20191031-Collectiebeleidsplan-Spinozamuseum-Rijnsburg-versie-1.4-definitief.pdf
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De Vereniging telt momenteel 
circa 760 leden. Gewone leden 
betalen minimaal € 30,- 
lidmaatschapsgeld per jaar. 
Studentenleden betalen 
minimaal € 25,- per jaar. Voor 
2021 en 2022 is aan de leden 
gevraagd hun bijdrage, indien 
mogelijk, voor deze jaren te 
verhogen tot minimaal € 45,-. Dit 
met het oog op de extra kosten 
die gemaakt worden om het 125- 
jarig bestaan van de Vereniging 
in 2022 - 2023 te kunnen vieren 
met een nationaal (2022) en een 
internationaal (2023) congres.  

 
Tweemaal per jaar is er een Algemene Leden Vergadering, in principe in Rijnsburg maar in de corona-
periode (2020-2022) is dit deels online georganiseerd. Van de bij de ALV gehouden lezingen zijn 
videoregistraties gemaakt die online aan de leden beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast worden de 
leden op de hoogte gehouden van geplande activiteiten van de ontwikkelingen binnen de Vereniging 
door middel van onder meer een nieuwsbrief. 
 

3.5 Vrijwilligers 
De Vereniging draait op vrijwilligers; zij vormen het fundament onder de Vereniging. Bij elkaar zijn dit 
er zo’n vijftig waarvan het overgrote deel actief is bij het dagelijks beheer van de locaties in Den Haag 
en Rijnsburg. Voor de locatie Rijnsburg, waar de meeste vrijwilligers werkzaam zijn, is er een 
handboek vrijwilligers (“de Geheugensteun”) waarmee de vrijwilliger wegwijs wordt gemaakt in 
organisatie, werkwijze en collectie van het museum.  
 

3.6 Financiën 
De inkomsten van de Vereniging bestaan uit de lidmaatschapsbijdragen, entreegelden, 
museumwinkelverkoop, en schenkingen, legaten en donaties van leden. De Vereniging ontvangt 
geen structurele subsidie van overheden of andere partijen. Voor specifieke projecten, zoals een 
tijdelijke tentoonstelling wordt een beroep gedaan op culturele fondsen.  
 

3.7 Relatie met andere organisaties 
 
3.7.1 Stichting Domus Spinozana Foundation 

Figuur 4: Online beschikbare video registratie van een door C.L. Vermeulen 
gehouden lezing bij de Algemene Ledenvergadering 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=8wGhGzI2sk8
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In 2020 heeft de Stichting Domus Spinozana Foundation het 
sterfhuis van Spinoza aan de Paviljoensgracht te Den Haag gekocht 
van de Stichting Monumentenfonds Den Haag. De locatie wordt 
momenteel deels particulier bewoond en de VHS huurt een ruimte 
voor de eerder genoemde leeszaal. Na vertrek van de huidige 
bewoner wordt het pand gerenoveerd en opnieuw ingericht. De 
Domus Spinozana Foundation ontwikkelt daar momenteel een 
concreet plan voor. Hierin zal ook worden meegenomen dat de VHS 
een deel van het pand in de toekomst wil gebruiken als 
Internationaal Spinoza Studie- en Expertisecentrum. In paragraaf 4.2 
wordt hierop verder ingegaan. 
 
De Stichting Domus Spinozana Foundation is nauw aan de VHS 
gelieerd. Statutair bestaat de meerderheid van de bestuurders van 
de Foundation uit bestuursleden van de VHS, maar uiteraard wordt 
ook op andere terreinen de samenwerking gezocht - zo voert de reeds genoemde Bibliotheek 
Commissie van de VHS het beheer over de in de Domus aanwezige 
boeken en geschriften.  
 
3.7.2 Stichting Spinoza Icoon Den Haag 
Doel van deze in 2020 opgerichte stichting is primair uitvoering te geven aan de door de Haagse 
Gemeenteraad aangenomen motie “Geef Spinoza een prominente plek in het Haags beleid”. De 
Stichting organiseert cursussen, lezingen, rondwandelingen en werkt aan een educatieprogramma. 
De Stichting maakt zich sterk voor het ontwikkelen van het Spinozakwartier in den Haag. Er is, in 
tegenstelling tot de Domus Spinozana Foundation, geen formele relatie met de VHS. Wel wordt 
uiteraard nauw samengewerkt omdat de Domus Spinozana een prominente plaats heeft in het 
Haagse Spinozakwartier.  
 
3.7.3 Spinozakringen 
Nederland kent diverse ‘Spinoza Kringen’. Van lokale organisaties waar het werk van Spinoza samen 
wordt bestudeerd en bediscussieerd tot stichtingen met (internationale) exposure zoals bijvoorbeeld 
de Amsterdamse Spinoza Kring. De Vereniging heeft zich voor de komende beleidsperiode tot doel 
gesteld om de banden met de diverse Spinoza-Kringen in Nederland aan te halen en de 
mogelijkheden tot een afgestemde programmering te onderzoeken.  
 
3.7.4 Internationale contacten 
Spinoza is een filosoof van wereldformaat. In sommige landen (bijvoorbeeld Frankrijk) is de 
waardering voor hem wellicht nog wel groter dan in Nederland zelf. De VHS stelt zich ten doel om de 
komende tijd de contacten met internationale onderzoeksgemeenschap aan te halen. De wens is om 
een internationaal studie- en expertisecentrum op te tuigen dat onderzoekers uit de hele wereld bij 
elkaar brengt die het werk van Spinoza dan wel van de mensen in zijn directe kring bestuderen. Ook 
wil de VHS filosofen en andere wetenschappers met elkaar in contact brengen die in de geest van 
Spinoza verder werken en die zijn denken toepassen op de actualiteit van nu. De organisatie van het 
Internationale Jubileum Congres in 2023 is een stap om de banden en de samenwerking met de 
onderzoekers te intensiveren.  

Figuur 5: Domus Spinozana; 
Paviljoensgracht den Haag 
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4 Ambities voor de periode 2022-2025 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de ambities zijn van de VHS. Dit betreft de ontwikkeling van 
het Museum Het Spinozahuis te Rijnsburg, het internationale studie- en ontmoetingscentrum als ook 
inhoudelijke thema’s. Ook de ambities ten aanzien van organisatie en financiën komen aan bod. 

 
4.1 Museum Het Spinozahuis 
De ambitie van Museum Het Spinozahuis is het leven en gedachtegoed van Spinoza bij een breder 
publiek onder de aandacht te brengen. Hiervoor wordt een nieuwe entree en ontvangstruimte 
gebouwd en wordt het museum 
opnieuw ingericht. In het vernieuwde 
museum krijgt de link tussen 
gedachtegoed en actualiteit een 
prominente plaats. Daarnaast wordt de 
historische context uitgediept en 
versterkt met het verhaal van Spinoza’s 
leven en met de geschiedenis van het 
Spinozahuis. Een bezoek aan het 
vernieuwde Spinozahuis inspireert de 
bezoeker om anders te gaan kijken naar 
het eigen leven en onze maatschappij. 
 
De contouren van de gewenste 
eindsituatie zijn vastgelegd in het concept-projectplan  Vernieuwing Museum Het Spinozahuis. Een 
presentatie van de plannen is te vinden op het VHS-kanaal van YouTube.  
 
Momenteel is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw bij de gemeente 
Katwijk in behandeling. Een definitief projectplan voor de herinrichting is naar verwachting 
omstreeks oktober 2022 gereed.  
 
Voordat we opdracht geven voor de feitelijke nieuwbouw en herinrichting moet zekerheid bestaan 
over de financiële dekking van de plannen. Dit zowel wat betreft de initiële investering (die globaal is 
begroot op ca. € 700.000 ex BTW) als voor de toekomstige exploitatie. Voor wat betreft de 
nieuwbouw hopen we in het derde kwartaal van 2022 duidelijkheid hierover te hebben. Voor de 
herinrichting zal medio 2023 duidelijk zijn of en in welke mate culturele fondsen hieraan een bijdrage 
willen leveren.  
 
De in 2019 verkregen registratie in het Museumregister zal worden gecontinueerd. Met ingang van 2 
juli maakt Museum Het Spinozahuis onderdeel uit van het Canon-netwerk. 
 

4.2 International Spinoza Research and Expertise Center 
De VHS is voornemens om in de Domus Spinozana een International Spinoza Research and Expertise 
Center in te richten. Dit studie- en expertisecentrum kan van start gaat zodra de Stichting Domus 
Spinozana Foundation de geplande renovatie van de Domus heeft voltooid. De plannen voor dit 
Center worden op dit moment uitgewerkt.  
Het centrum zou twee doelstellingen kunnen krijgen. De eerste zou zijn om onderzoek naar Spinoza 
en zijn tijdgenoten actief te bevorderen, onder meer door onderzoekers op elkaars werk te wijzen. 
De VHS verzamelt al actief secundaire literatuur over Spinoza in alle talen. Dit gebeurt nog 
hoofdzakelijk door fysieke boeken aan te schaffen. Op termijn zal de ruimte te beperkt zijn, waardoor 

Figuur 6: Artist impression van de nieuwe entree en 
ontvangstruimte 

https://www.spinozahuis.nl/wp-content/uploads/Projectplan_SpinozaHuis_11.11.pdf
https://youtu.be/_kaQCot_yWE
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het opzetten van een digitale bibliotheek wenselijk is. De tweede doelstelling zou kunnen zijn om het 
belang van Spinoza’s filosofie – de expertise – ook daadwerkelijk uit te dragen. Daarom is de wens 
om ook primaire literatuur van spinozisten van nu aan te schaffen, bij voorkeur in digitale vorm. Zo 
wordt duidelijk welke denkers er nu in de traditie van Spinoza werken. Op die manier gaat het 
centrum niet alleen fungeren als een internationaal kenniscentrum over de historische Spinoza en 
zijn tijdgenoten/geestverwanten, maar wordt het ook een trefpunt voor Spinoza’s huidige 
geestverwanten, te weten die denkers die de betekenis van Spinoza en de Radicale Verlichting op dit 
moment in allerlei alledaagse praktijk laten zien.  
Om de doelstellingen te verwezenlijken wordt gedacht aan het opzetten van een Engelstalige digitale 
periodiek, ondersteund door een online platform waarop de verschillende literatuur is te raadplegen. 
Op dat platform kunnen dan ook relevante Mededelingen van de VHS in de Engelse taal verschijnen. 
Voorts wordt ingezet op het organiseren van internationale congressen, waar de onderzoekers en 
experts (de spinozisten van nu) elkaar ontmoeten. Het centrum wil tot slot aan internationale 
onderzoekers en experts de mogelijkheid te geven om de resultaten van hun werk voor een breder 
publiek te presenteren. Zo zal het studie- en expertisecentrum ook een actieve rol krijgen in het 
uitdragen van Spinoza’s geestelijke erfenis richting de geïnteresseerde leek.  
 

4.3 Collectiebeheer 
De door de VHS beheerde kerncollectie bestaat uit het Spinozahuis zelf en uit de in het Spinozahuis 
en de Domus Spinozana beheerde objecten. In Rijnsburg betreft dit ten eerste de gereconstrueerde 
bibliotheek van Spinoza (ook wel aangeduid als de boekerij van Spinoza).  Het omvat circa 140 
exemplaren van de boeken die Spinoza bezat toen hij overleed. Het zijn vaak unieke boeken die een 
beeld geven van de uiteenlopende bronnen die Spinoza bij het ontwikkelen van zijn gedachtegoed 
heeft geraadpleegd. Daarnaast bevat de collectie in Het Spinozahuis een verzameling boeken van 
voor 1800 die direct of indirect een relatie hebben met Spinoza. Andere deelcollecties hier zijn 
portretten en beelden van Spinoza en museale objecten zoals foto’s van memorabele bezoeken, 
penningen etc. 
De kerncollectie van boeken van na 1800 is ondergebracht in de studiezaal van de Domus Spinozana. 
Deze deelcollectie omvat circa 2000 boeken. Zij geven een uniek overzicht van de zeer uiteenlopende 
benaderingen van- en oordelen over Spinoza’s gedachtegoed in de afgelopen twee eeuwen in 
verschillende taalgebieden.  
  
Het beheer van de boeken, zowel die in Rijnsburg als in de huidige leeszaal in de Domus Spinozana, 
vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een van de bestuursleden van de VHS die daarbij 
ondersteund wordt door een bibliotheekcommissie met deskundigen. Zij adviseren de 
portefeuillehouder over het beheer van de boekencollecties en het beleid ten aanzien van aankopen 
en afstoten van boeken.  
 
4.2.1 Collectie Rijnsburg 
In 2019 heeft het bestuur van de VHS het 
collectiebeleidsplan voor Rijnsburg vastgesteld. 
Aan de uitvoering daarvan is en wordt hard 
gewerkt. Zo zijn alle objecten geregistreerd in 
het museale registratie systeem Memorix. Om 
de conditie van de boeken en de noodzaak tot 
restauratie in beeld te brengen en te adviseren 
over het beheer van de boeken hebben 
studenten van het Advanced Professional 
Program van de Universiteit van Amsterdam 
(dept. Book and Paper Conservation) het 
project Caring for Spinoza’s library uitgevoerd. Het project heeft waardevolle (praktische) adviezen 
opgeleverd voor het beheer van de gereconstrueerde bibliotheek van Spinoza en het exposeren en 
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uitlenen van de boeken. Daarnaast is voor elk boek uit de boekerij een uitgebreid conditierapport 
opgesteld. Hierin worden materialen, constructie, conditie en bijzonderheden beschreven. Ook 
worden noodzaak, urgentie en globale kosten van eventueel noodzakelijke conserverende 
maatregelen aangegeven.  
 
In de periode 2022-2025 wordt verder uitvoering gegeven aan het uitvoeren van de in het 
collectiebeleidsplan opgenomen aanbevelingen en de implementatie van de adviezen van het 
hierboven beschrevene. Het reeds in gang gezette programma voor de restauratie van boeken zal 
worden voortgezet (een negental boeken zijn in 2022 al gerestaureerd). Ook zullen de inspanningen 
om de ontbrekende boeken van de boekerij te verwerven worden doorgezet. Van de circa twintig 
ontbrekende boeken is er in 2022 één verworven, te weten het schitterende De homine van René 
Descartes.  
 
4.3.1 Collectie Den Haag 
Net als in Rijnsburg zijn de boeken in de Domus recent grotendeels geregistreerd in Memorix. De 
komende tijd zal deze actie worden afgerond. In overleg met de bibliotheekcommissie wordt het 
beleid voor verwerving van boeken verder ingevuld. Hierbij zal ook worden aangesloten op de 
wensen van het eerder genoemde op te richten studie- en expertisecentrum. 

 
4.4 Communicatie 
De afgelopen jaren heeft de VHS in toenemende 
mate gebruik gemaakt van digitale media. De VHS 
website is uitgebreid, lezingen zijn digitaal aan de 
leden ter beschikking gesteld en voor het museum 
Rijnsburg is een Facebookaccount ontwikkeld. 
 
Het voornemen bestaat om vóór het internationale 
congres in 2023 (ter gelegenheid van het 125 jarig 
bestaan van de VHS) een moderne huisstijl te 
ontwikkelen voor communicatie-uitingen van de 
Vereniging, die van Museum Het Spinozahuis en de 
Domus Spinozana. Ook de bestaande website wordt 
daarbij in een moderner jasje gestoken. 
Uitgangspunt daarbij is: één gezamenlijke website 
voor alle VHS onderdelen die - net als nu - vanuit verschillende internetadressen benaderd kunnen 
worden. 
 
Dit jaar zal nog onderzocht worden of het zinvol en mogelijk is een (nationaal) platform te realiseren 
voor discussie en uitwisseling van informatie over Spinoza als vervolg op het vroegere Spinozablog 
van Stan Verdult. 
 

4.5 Educatie 
 
4.5.1 Lezingen en cursussen 
Momenteel worden ieder jaar, gekoppeld aan de Algemene Leden vergadering, twee lezingen 
georganiseerd. Daarnaast wordt jaarlijks een wintercursus over Spinoza-gerelateerde onderwerpen 
georganiseerd in het Spinozalyceum in Amsterdam en een driedaagse zomercursus in Barchem.  
 
In 2022 wordt een nationaal congres georganiseerd waarbij het gedachtegoed van Spinoza centraal 
staat en waarbij een link wordt gelegd met actuele maatschappelijke thema’s. Zo zullen jonge 
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Spinoza-onderzoekers ingaan op de actualiteit van Spinoza voor publieke waarheid, politieke 
staatsinrichting, vrede, recht en democratie. 
 
Het ligt in de bedoeling om vanaf 2023 een herfstmanifestatie te organiseren waarbij jonge Spinoza-
onderzoekers de resultaten van hun werk presenteren. Hieraan gekoppeld zal jaarlijks een prijs 
worden uitgereikt aan een excellente Nederlandse/Vlaamse jonge Spinozaonderzoeker of -expert.  
 
In 2023 wordt een jubileumcongres georganiseerd waarbij binnenlandse en buitenlandse 
deskundigen presentatie verzorgen over de internationale receptie van Spinoza. Per taalgebied zal 
worden aangegeven waarop het Spinoza-georiënteerd onderzoek zich momenteel richt.  
 
4.5.1 Educatieve programma’s voor scholen 
De huidige educatieprogramma’s van de VHS en Museum Het Spinozahuis zijn verouderd. Sinds 
begin 2022 wordt gewerkt aan een vernieuwd educatie programma gericht op het basisonderwijs en 
het voortgezet onderwijs. Daarbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van en samengewerkt 
worden met de andere Spinoza-organisaties en de organisatie rond de Canon van de Nederlandse 
geschiedenis.  
 
Bij het ontwikkelen van dit lesprogramma worden, waar mogelijk, docenten uit de betreffende 
sectoren betrokken.  
 
Onze ambitie is om na de vernieuwing van Museum Het Spinozahuis jaarlijks ten minste enkele 
duizenden scholieren van het basis- en middelbaar onderwijs te ontvangen. 
 
Om in de toekomst “doe-activiteiten” te 
kunnen aanbieden aan kinderen die met 
hun ouders het Museum bezoeken, 
wordt momenteel d.m.v. pilots 
onderzocht welke activiteiten daarvoor 
geschikt zijn. Een voorbeeld hiervan is het  
“met ganzeveer schrijven”. Dergelijke 
“doe-activiteiten” zouden na de 
vernieuwing van het Museum één 
middag in de week kunnen worden 
aangeboden.  
 
Na het beschikbaar komen van de nieuwe 
entree en ontvangstruimte in Rijnsburg 
zal worden geëxperimenteerd met het 
organiseren van een filosofisch café. Bij 
dit op (jong) volwassenen gerichte 
concept, worden maatschappelijke en/of filosofische thema’s in een informele setting ingeleid en 
besproken.  
 

4.6 Uitgeverij 
De uitgave van periodiek verschijnende Mededelingen van de VHS is de belangrijkste activiteit van de 
uitgeverij. Deze Mededelingen brengen de leden en andere belangstellenden op de hoogte van 
actueel onderzoek over Spinoza, zijn leven, werk en de receptie van dat werk in de filosofische 
literatuur.  
 
In 2022 zal het beleid ten aanzien van de uitgeverij op de volgende punten worden uitgewerkt: 

Figuur 7: Impressie van de pilot "schrijven met een ganzeveer" 
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• De wijze waarop wordt ingespeeld op een verdergaande internationalisatie van de VHS. 
Hierbij is de vraag aan de orde of Mededelingen (ook) in de Engelse taal worden uitgebracht. 
Een en ander zal worden bezien in het kader van de ontwikkeling van het internationale 
kennis- en expertisecentrum van de VHS in de Domus Spinozana. 

• Het publiceren van informatieve, niet strikt wetenschappelijk georiënteerde publicaties over- 
en rondom Spinoza en zijn leefwereld. Met het toenemend aantal bezoekers aan Museum 
Het Spinozahuis en Domus Spinozana blijkt hieraan behoefte te bestaan 

• De wijze van publicatie van de uitgaven van de VHS; voornamelijk de vraag of de publicaties 
ook in digitale vorm ter beschikking worden gesteld.  

 

4.7 Organisatie en financiën 
 

4.7.1 Leden 
De Vereniging telt in 2021 circa 650 leden. Het is onze ambitie dit aantal de komende jaren te 
verhogen; met name door de activiteiten van de VHS aantrekkelijker te maken voor een breder 
publiek  
 
4.7.2 Financiële organisatie 
Recent zijn de eerste stappen naar een geautomatiseerde en meer professionele financiële 
administratie gezet. Met ingang van 2023 wordt de begroting van de VHS gebaseerd op 
deelbegrotingen voor de verschillende locaties en activiteiten (Museum, Collectiebeheer, 
Jubileumcongres, Project vernieuwing etc). Bij de verwerking van financiële transacties wordt 
eenzelfde systematiek toegepast zodat het mogelijk wordt de uitputting van de verschillende 
begrotingsposten per locatie en activiteit te monitoren. 
 

4.8 (Internationale) samenwerking  
Het bestuur streeft naar goede banden met alle organisaties die in de geest van Spinoza werken en 
die zijn nalatenschap levend houden. Daarbij denken we uiteraard in eerste instantie aan de nauw 
gelieerde Foundation Domus Spinozana. Daarnaast zijn speciale banden opgebouwd met onder 
meer: 
- Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht  
-             Hogeschool Leiden 
- De KNAW, NWO (Spinozaprijs), Vereniging van Spinozaprijswinnaars 
- Spinozakringen in binnen- en buitenland 
- De Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) 
- De Bibliotheek Ets Haim 
- Museum Meermanno Westreenianum in Den Haag 
- De bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag 
- Haags Historisch Museum 
- De Koninklijke Bibliotheek 
- Museum Boerhaave in Leiden 
-             Netwerk van Canonmusea  
-             Stichting Spinoza Icoon Den Haag 
 
Internationaal wordt samengewerkt met de belangrijkste Spinoza-onderzoekers en de belangrijkste 
spinozisten van nu. Deze banden worden de komende periode aangehaald rond het Internationale 
Jubileumcongres in 2023.  


