
 
 

 

 

Datum i.v.m. de coronamaatregelen nog nader te 

bepalen 

Viering 350 jaar Spinoza’s 

Theologisch-Politiek Traktaat (1670)  

Excursie naar Domus Spinozana op de 

Paviljoensgracht in Den Haag en 

een lezing over het TTP in het ernaast gelegen 

Ethicarestaurant 

door prof. Henri Krop 



 
 

 

 

 

                     
 

Ethica Restaurant & Bar  

Dunne Bierkade 34-35, 

2521 BD Den Haag 

info@ethicarestaurant.nl 

070—2159093 

Openingstijden: 

Woensdag — zondag: 17:00 — 23:00. 

 



 
 

 

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Spinoza zijn eerste 

hoofdwerk, het Theologisch-Politiek Traktaat, anoniem 

publiceerde. De eerste uitgave veroorzaakte een storm van 

kritiek, zoals hij had verwacht. In het werk betoogt hij 

achtereenvolgens dat de Bijbel contradicties bevat en daarom 

als kenbron van twijfelachtige waarde is, maar wel, net als de 

heilige boeken van andere godsdiensten, in beginsel een 

waardevolle aansporing bevat tot sociaal gedrag. Spinoza is 

hiermee de eerste godsdienstwetenschapper, omdat hij voor 

het eerst alle religies als puur een product van menselijke  

verbeelding behandelt. Verder is de vrijheid van de filosofie 

ook noodzakelijk voor het welzijn van burgers en staat, en de 

vrijheid tot kritiek op de overheid maakt democratie in 

principe de beste staatsvorm.  

Ter gelegenheid van het 350 jarig bestaan van het TTP 

organiseert Gonny Pasman van de Spinozakring Soest in 

samenwerking met prof. Henri Krop een excursie naar het 

laatste woonhuis van Spinoza aan de Paviljoensgracht, de 

Spinozatuin en naar de grafsteen van de filosoof bij de 

Nieuwe Kerk, beide te Den Haag. In deze laatste kerk is 

Spinoza, zeven jaar na het verschijnen van de TTP begraven. 

Het sterfhuis van Spinoza, Domus Spinoza genaamd ter 

onderscheiding van het Spinozahuis te Rijnsburg, is het 

eigendom van de landelijke Vereniging het Spinozahuis, 

opgericht in 1897. 



 
 

 

 

Voorafgaand aan deze excursie geeft prof. Henri Krop in het 

ernaast gelegen Ethicarestaurant een lezing over het belang 

en de actualiteit van dit meesterwerk van Spinoza.  

                     

 Spinoza’s woning                  Plaquette naast de voordeur 

aan de Paviljoensgracht 

 
Standbeeld Spinoza voor zijn huis 



 
 

 

Programma: 

11.00 uur: Ontvangst in het Ethicarestaurant met  

koffie/thee en iets lekkers. 

11.30 uur: Lezing prof. Henri Krop met aansluitend 

discussieronde. 

13.00 uur: Lunch. 

14.00 uur: O.l.v. Henri Krop, Dirk Noordman en Marie 

Therese Daniels in groepen van 10 personen 

afwisselend een bezoek aan het woonhuis 

Spinoza, de Spinozatuin en het graf van 

Spinoza. 

Afsluitend: Met een drankje napraten met Henri Krop, 

Dirk Noordam en Marie Therese Daniels.  

 

Datum: nog nader te bepalen 

Prijs: € 60,00 inclusief koffie/thee, lunch en een 

drankje na afloop. 

 

 



 
 

 

Prof. Henri Krop 

 

 

 

Professor Henri Krop studeerde theologie en filosofie in 

Leiden. In 1987 promoveerde hij op een proefschrift over de 

visie van de middeleeuwse denker Johannes Duns Scotus op 

de verhouding tussen theologie en filosofie. Vanaf 1988 is hij 

werkzaam als universitair docent geschiedenis van de 

wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 

zijn onderzoek gaat zijn belangstelling vooral uit naar de 

ontwikkeling van de wijsbegeerte in Nederland. In 2002 



 
 

 

verscheen van zijn hand een uitgebreid geannoteerde 

vertaling van Spinoza’s Ethica. Begin dit jaar verscheen de 

tiende druk. Hij was hoofdredacteur van het blad 

Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland (1989-2003) 

en o.a. mede auteur van De draagbare Spinoza (2008) en The 

Dictionary of Seventeenth- and Eighteenth-Century Dutch 

Philosophers (2003). In 2014 verscheen van hem het boek 

Spinoza. Paradoxale icoon van Nederland dat in de 

Volkskrant werd omschreven als "De definitieve studie naar 

de ontvangst van Spinoza in Nederland." 

Op 1 september 2017 werd Henri Krop benoemd als 

bijzonder hoogleraar op de Spinozaleerstoel aan de 

Erasmusuniversiteit in Rotterdam. 

                



 
 

 

Dirk Noordman 

 

Dirk Noordman (1944) promoveerde in 1996 aan de 

Universiteit van Tilburg op het proefschrift Filosofie en 

Economie in de Vroege Middeleeuwen. Hilversum  

(Verloren) 1996. Hij is teven de auteur van Spinoza as an 

economist,  Mededeling 98 van de Vereniging het 

Spinozahuis. Hij verdiende zijn brood als interim manager en 

onderzoeker in de culturele sector. Sinds 2009 zit hij in het 

bestuur van Vereniging Het Spinozahuis als assessor.  

Midden 2017 werd hij penningmeester en ínterim manager 

van de vereniging. Inmiddels heeft hij zich als interimmer 

teruggetrokken van  het museum Rijnsburg, dat nu goed 

draait. Wel is hij nog actief  in de weer om van de Domus 

Spinozana in Den Haag weer een internationaal 

Spinozacentrum te maken. 



 
 

 

Marie Therese Daniels – Dirven 

 

Dertig jaar ben ik als zelfstandig taxateur voor kunst en 

antiek werkzaam geweest en heb samen met mijn man ons 

gezin groot gebracht. Na zijn overlijden 14 jaar geleden ben 

ik gaan zoeken waar hij was, want in die hemel waar ik mee 

groot gebracht was kon ik toen niet meer geloven. Zo ben ik 

op het pad van Spinoza gekomen. ‘En gij zult spinazie eten’ 

van Jan Knol voelde als vrijheid, ben meteen lid geworden 

van de VHS en heb sindsdien ieder jaar de studieweek in 

Barchem meegemaakt. Vanaf de opening van het museum in 

Rijnsburg in 2012 ben ik daar vrijwilliger en sinds 2018 ook 

in Domus. Ik geniet van de ontmoetingen met mensen die 

ook geraakt zijn door Spinoza. Een tekst die een bezoeker me 

stuurde na afloop van een bezoek in Rijnsburg koester ik: 

Spinoza is alive in those who have learned to think and feel 

with dedication, an open mind and a generous spirit.  

Ik zal u graag meer vertellen over Domus, de historische 

omgeving en de begraafplaats van Spinoza in de tuin van de 

Nieuwe Kerk.    



 
 

 

Gonny Pasman – Sakkers 

 

 

Tijdens mijn studie filosofie ontstond mijn fascinatie voor 

onze grootste Nederlandse filosoof Baruch/Benedictus de 

Spinoza. Toen mij na mijn opleiding gevraagd werd: "Wat ga 

je nu doen?", was er voor mij geen twijfel mogelijk; iets met 

Spinoza! In maart 2014 richtte ik de Spinozakring Soest op, 

die inmiddels landelijke en ook internationale bekendheid 

geniet. Ik organiseer jaarlijks een cursus, twee lezingen, een 

excursie en een symposium of studiedag waarvoor ik 

prominente sprekers uitnodig en  zelf geef ik ook lezingen 

over Spinoza en/of zijn invloed op vele historische en ook 

recente gebeurtenissen.   



 
 

 

 

 

 

 

Spinoza Kring Soest 

 

Info: Gonny Pasman - Sakkers 

telf.nr: 06-44876223 

e-mail: info@spinozakringsoest.nl 

website: www.spinozakringsoest.nl 

 


