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Op bezoek bij Spinoza 
Een vernieuwd museum dat recht doet aan Nederlands grootste filosoof 
 
Corona of geen corona, in en rond Museum Het Spinozahuis in Rijnsburg bruist het van de 
activiteiten. Het museum gaat ingrijpend vernieuwen. Het leven en gedachtegoed van Spinoza 
krijgen een aantrekkelijker en toegankelijker presentatie gericht op een groter en breder publiek. 
Het vernieuwde museum zal sterker recht doen aan Nederlands grootste filosoof.  
 
Spinoza voor iedereen 
 
De belangstelling voor het gedachtegoed van Spinoza neemt al jaren toe, en daarmee ook het aantal 
bezoekers aan Museum Het Spinozahuis. Om bezoekers goed te kunnen ontvangen zijn een 
betere ontvangstruimte en een aansprekende, eigentijdse museale inrichting, gericht op een breed 
publiek, dringend noodzakelijk. De plannen daartoe ontwikkelt het museum in samenwerking met 
een gespecialiseerde architect en een ontwerpbureau. Ook een opnieuw ingerichte tuin maakt deel 
uit van de plannen. De nieuwe multifunctionele entree komt los te staan van het 
monumentale Spinozahuis en zal ook een kleine museumwinkel en een koffiehoek huisvesten. In 
het nieuw ingerichte Spinozahuis zelf, zal de bezoeker worden ondergedompeld in de 17de eeuw. Hij 
of zij maakt kennis met de mens Spinoza en hoe hij leefde, alsof de filosoof nog zelf aanwezig is. 
 

Financieel draagvlak 
 
De vernieuwingsoperatie van Museum het Spinozahuis is even noodzakelijk als ambitieus. De kosten 
van nieuwbouw en herinrichting samen bedragen € 850.000. Het museum rekent vooral op bijdragen 
van particuliere donateurs, onder wie de internationale groep van Spinozaliefhebbers die zijn 
gedachtegoed waarderen en koesteren. Draagvlak voor de plannen onder de eigen gelederen is 
aanzienlijk. Na een eerste inventarisatieronde blijken de particuliere leden van de Vereniging Het 
Spinozahuis bereid om samen € 60.000 aan giften te willen bijdragen. Het museum start daarnaast 
een campagne voor het werven van steun bij bedrijven, instellingen, overheden en fondsen. Voor 
belangstellenden die het Project Vernieuwing Museum Het Spinozahuis willen volgen heeft het 
Museum een speciale webpagina ingericht: https://www.spinozahuis.nl/museum-het-spinozahuis-
vernieuwt 

 
Op Bezoek bij Spinoza 
 
In het vernieuwingsplan blijft het unieke, authentieke karakter van het Spinozahuis onaangetast. De 
bestaande historische context wordt meer uitgebreid met het verhaal van Spinoza’s leven, zijn tijd en 
de geschiedenis van het Spinozahuis. Daarnaast krijgt de link tussen Spinoza’s gedachtegoed en de 
actualiteit in de vernieuwde tentoonstelling een prominente plaats. Er komen verschillende 
verhaallijnen, waarbij films en projecties ondersteuning bieden. Alles met behoud van het historische 



karakter. Ook wil het museum een aansprekend educatief programma voor jongere bezoekers en 
schoolklassen ontwikkelen. 
 
Een bezoek aan het vernieuwde Spinozahuis geeft de bezoeker straks niet alleen inzicht in het leven, 
de tijd en de denkbeelden van Spinoza, ook ervaart hij of zij het belang en de invloed van Spinoza’s 
ideeën voor vandaag. Een bezoek inspireert om, net als Spinoza deed, zowel te kijken naar het eigen 
leven en het bereiken van geluk, als naar onze huidige samenleving, de moderne democratische 
rechtstaat en ieders burgerrol daarin. 

EINDE PERSBERICHT 

 


