
Opening Spinoza loge in de Openbare Bibliotheek Amsterdam 
 
21 februari 2022 

Door Rob Wouters 

 
Op zondag 20 februari 2022 vond de feestelijke opening plaats van de 

Spinoza-loge in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam 

Rob Wouters doet er verslag van. 
 

De opening werd uitgevoerd door Rutger Groot Wassink (wethouder Sociale Zaken 
Amsterdam). 
  

Er was een interactief interview georganiseerd waarbij de zaal voorkeuren kon 
uitspreken voor acht stellingen. Die voorkeur kon je aangeven m.b.v. je mobiele 
telefoon. 
Deze stemmen werden op een groot scherm direct in staafdiagrammen omgezet 
zodat iedereen kon zien hoe er over de stellingen werd gedacht. 
Daarna mochten  vier sprekers van de dag hun eigen voorkeur aangeven en 
toelichten. 
 

De sprekers waren: 
Rob Hartmans (voorzitter Amsterdamse Spinoza kring) 
Martin Barendse (directeur openbare bibliotheek Amsterdam OBA) 
Paul Juffermans (voorzitter Vereniging Spinozahuis) 
Henri Krop (emeritus hoogleraar Spinoza studies) 
 
Daarna gaven Henri Krop en Paul Juffermans nog een inhoudelijke presentatie. 
 

Henri Krop had het vooral over de band tussen Spinoza Amsterdam en Paul 
Juffermans had het vooral over de twee belangrijke gezichtspunten van Spinoza, 
kijken door de ogen van de eeuwigheid en kijken door de ogen van een 
mensenleven. 
Beide heren waren goed op dreef. Het waren geslaagde presentaties. 
 

De presentatie van Henri Krop vindt u hier. 
  

Daarna zijn we gaan kijken in de loge van Spinoza. 
Het bleek een mooi opgezette ruimte met veel informatie over Spinoza. 
De gehele bibliotheek van Stan Verdult is geschonken aan de OBA en opgesteld in de 
Spinoza-loge. 
Indrukwekkend op te zien wat hij zoal verzameld heeft. 
En dit is allemaal uitleenbaar door de OBA. 
 
 

Zie ook: aankondiging van de opening van de Spinoza Loge. 
 
 

https://www.spinozakringsoest.nl/paul-juffermans.html
https://www.spinozakringsoest.nl/henri-krop.html
https://www.spinozakringsoest.nl/files/Lezing-Henri-Krop-OBA-20220220.pdf
https://www.spinozakringsoest.nl/blog/?oba


  

Henri Krop (L) en Paul Juffermans (R) 
 

  
 

Martin Berendse (L) en Rob Hartman (R) 
 

 
Rutger Groot-Wassink verricht de opening 

 
 

Tekst en foto's: Rob Wouters 

 
Terug naar https://www.spinozakringsoest.nl/index.html 
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