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Samenvatting 

 

Het jaar 2019 zal door vier gebeurtenissen worden herinnerd.  De belangrijkste was wel  de 

opening van de eerste wisseltentoonstelling in het museum in Rijnsburg, die geheel door 

fondsen werden gefinancierd  Voor Nederland noemen wij: Gemeente Katwijk (subsidie), 

Hendrik Muller’s Vaderlandsche Fonds (professionele vitrine ), Cultuurfonds BNG, VSB Fonds, 

Prins Bernard Fonds, Debussy fonds).Daarnaast werd een serieus begin gemaakt met het plan 

om een nieuwe ingang te creëren voor het museum in Rijnsburg en is veel energie gestoken in 

het certificeren van het Spinozahuis in Rijnsburg als een museum. Tenslotte kwam er een 

begin van een eerste doorbraak bij de Domus Spinozana in Den Haag na een impasse van 

ongeveer 20 jaar. Verder liepen de regulaire activiteiten naar bevrediging: de studiemiddagen 

in het Amsterdamse Spinoza lyceum en de zomerweek in Barchem werden weer goed bezocht 

en vonden andermaal plaats in een prettige atmosfeer en er kwam 1 Mededeling uit  

 

Verslag: 

De leden 

Het aantal leden van de Vereniging bewoog zich in 2019 rond de 810.De stijging in het ledental 

is afgelopen jaar niet spectaculair geweest. De belangstelling buiten de Benelux om lid te 

worden van onze vereniging, meestal na een bezoek van het museum in Rijnsburg en/of de 

Domus Spinozana in Den Haag, heeft zich in 2019 doorgezet. Het bestuur vond nog geen 

gelegenheid aandacht te besteden aan het internationale lidmaatschap, mede omdat relatief 

veel aandacht uitging naar de nieuwe statuten. De vereniging had eind december 3 student-

leden.  

De leden die niet per e-mail met de secretaris communiceren – (sept. ’17: 433; dec ’18: 295;     

dec ’19: 185) - kregen in 2019 in het voorjaar en in de herfst een halfjaarlijks nieuwsbulletin. 

 

Statuten en reglementen 

 

De nieuwe statuten kwamen in 2019 nog niet geheel uit de steigers, ondanks de behandeling 

op twee Algemene ledenvergaderingen. De reglementen komen aan de orde na de 

goedkeuring van de statuten.   

 

De bijzonder hoogleraar Spinozastudies   

 

Jaarverslag 

Vereniging Het Spinozahuis 2019 
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Op 21 september 2018 hield de leerstoelhouder 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.  De zaal leek aanvankelijk te 

klein maar vanwege trein- en verkeersopstoppingen die dag konden alle belangstellenden 

toegang krijgen. Elf bijdragen zijn uiteindelijk tot een artikel bewerkt.    

 

Studiedagen  

 

De studiemiddagen in het Amsterdamse Spinoza lyceum werden dit jaar goed bezocht. Er 

waren 89 aanmeldingen maar die leden kwamen zoals altijd niet op alle vier de middagen 

opdagen. Het onderwerp was: Verhandeling over de verbetering van het verstand en de 

sprekers waren, Paul Juffermans, Henri Krop, Adrie Hoogendoorn en Herman DeDijn. Zoals bij 

alle activiteiten worden deze middagen ook benut om de onderlinge vriendschappen tussen de 

leden te versterken. De laatste middag werd een enquête gehouden onder de deelnemers. 

Daaruit bleek, weinig verrassend, dat de huidige opzet door de meesten gewaardeerd wordt. 

De zomerweek in Barchem had als motto: “Spinoza en het ecologisch denken”. Als sprekers 

traden op: Henri Krop; Angela Roothaan; Marine Bedon; Wim Lintsen; René ten Bos; Felix 

Luitwieler; Jan Boom; Eccy de Jonge en Paul Juffermans. Er waren 43 deelnemers. 

 

Domus Spinozana in Den Haag 

In 2017 was de Domus Spinozana in Den Haag voor het nieuwe bestuur nog een vaag bezit.  

Het had een pikante geschiedenis maar welke precies was niet helder, er lag een collectie 

Spinozana maar waaruit die bestond was volstrekt onbekend en het pand was eigendom van 

de Stichting Monumentenfonds maar onder welke condities deze eigenaar het pand 50 jaar 

terug van de Vereniging verkregen had stond het bestuur ook niet voor ogen. Eigenlijk was 

alleen bekend, dat de contacten met de huurder van de bovenwoning slecht waren, in 

tegenstelling tot met de vorige huurster en dat er in het verleden door het bestuur veel 

vergeefse pogingen waren gedaan om hier iets aan te doen.  

Medio 2018 werd de leeszaal opengesteld op maandagen van 14.00-16.00 en bleek er een 

grote belangstelling vooral van buitenlanders te bestaan om die te bezoeken. Tevens werd   

een eerste zet gedaan om het boekenbezit te en het archief te gaan documenteren. Er werd 

dat jaar een begin gemaakt met het op alfabet zetten van de collectie. Voorafgaande aan het 

alfabetiseren werden meer dan 100 dubbele exemplaren uit de collectie gehaald. De 

dubbelexemplaren werden in bruikleen gegeven aan de Amsterdamse Spinozakring.   

Bovendien werden een veertigtal boeken van voor 1800 naar Rijnsburg verhuisd.  Het gevolg 

daarvan was dat de boeken van de vereniging van voor 1800 nu in Rijnsburg te vinden zijn 

maar niet kunnen worden ingezien, vanwege hun zeldzaamheidswaarde, terwijl die van na 

1800 ongeordend in Den Haag staan maar in principe wel kunnen worden ingezien. 2O19 heeft 

gediend om te bepalen welk computerprogramma geschikt is om de collectie te documenteren 

en een bibliotheekteam op te richten, die dat gaat doen. 

In 2019 betrok de Spinozakring Rotterdam-Den Haag de Domus definitief. 
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Museum Rijnsburg 

Het aantal bezoekers in 2019 was 1906. Dit is hoger dan 

het aantal in 2018. Van de bezoekers maakte 42% 

gebruik van de museumkaart is. Het aandeel bezoekers 

uit het buitenland is 36%. 

Het verloop van het aantal bezoekers over het jaar is in 

de verschillende jaren redelijk hetzelfde. Het grootste 

aantal bezoekers komt in de zomermaanden. In de 

wintermaanden trekt het museum duidelijk minder 

bezoekers. Dit beeld is voor de laatste twee maanden van 

2019 echter duidelijk anders. De tijdelijke tentoonstelling 

heeft een duidelijk positief effect op het bezoekersaantal. 

Vanaf 15 november, de datum van de opening, tot het 

einde van het jaar 2019 was dit aantal 290. In 2018 was 

dit 124. 

 

De inkomsten uit het museumbezoek in 2019 bedroegen 

5. 276 €. In 2018 was dit 4.944 €. 

 

De uitgeverij- activiteiten 

Afgelopen jaar volstond een zogenaamde ‘dikke’ Mededeling (138 blz.) met als titel: DE KRING 

VAN SPINOZA. Dit in plaats van de twee minder omvangrijke voor- en najaarsuitgaven. Dit 

boek bood de teksten van de inleidingen op het congres voorafgaand aan de inaugurale rede 

van Henri Krop als bijzonder hoogleraar van de Spinozaleerstoel op de EU Rotterdam d.d. 21 

september 2028 (ISBN/EAN 978-94-90250-27-0). Veel nieuwe inzichten zijn hierin 

weergegeven over de wijze waarop in Spinoza’s tijd ideeën in (proef-)publicaties werden 

verspreid voor discussie en verdere vervolmaking.  

 
i Dit verslag betreft nog een concept want door de coronacris wordt het jaarverslag 2019pas op de 

uitgestelde jaarvergadering van 14 november behandeld. 

 2017 2018 2019 

 Aantal bezoekers 

Januari  86 124 

Februari  86 121 

Maart  120 166 

April  175 144 

Mei   196 179 

Juni 114 176 120 

Juli  220 193 166 

Augustus  348 286 230 

September  101 146 149 

Oktober 98 144 172 

November 114 93 138 

December 117 77 197 

Totaal 1112 1778 1906 


