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Dankzij de groeiende online community vinden
steeds meer mensen hun weg naar de BPH. Het
was dan ook misschien geen toeval dat het jaar
2014 op 7 januari begon met het bezoek van
de Amerikaanse bestsellerauteur Dan Brown
aan de BPH en het Huis met de Hoofden, toen
hij Amsterdam aandeed voor de promotie van
zijn meest recente roman Inferno. Tijdens dit
bezoek werden niet alleen boekenherinneringen
uitgewisseld tussen een auteur van boeken en
een verzamelaar van boeken, maar ontstond
ook een levendige uitwisseling over de rol van
het boek in het verbinden van de werelden van

wetenschap en spiritualiteit met de samenleving
van nu. Aan de inmiddels veertiende editie van
de Nederlandse vertaling van zijn Inferno (2014)
is een interview toegevoegd waaruit blijkt dat
Dan Brown ons nog niet vergeten is. Op de vraag
van de interviewer of hij musea had bezocht in
Amsterdam noemt hij twee hoogtepunten: het
Rijksmuseum en de Bibliotheca Philosophica
Hermetica: ‘Ik ben overigens net terug van een
bezoek aan de Ritman Bibliotheek, waar ik veel
originele werken heb mogen bekijken waarover
ik in Het verloren symbool heb geschreven,
heel bijzonder.’

“

‘Uit naam van de dialoog en de uitwisseling
van ideeën wil ik graag benadrukken wat ons
vandaag bijeenbracht: niets meer en minder
dan boeken, die magische dingen die in staat
zijn ideeën over te brengen dwars door tijd,
taal en cultuur heen.’ – Dan Brown

Esther Ritman, Joost R. Ritman en Dan Brown
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”

Inleiding
In dit jaarverslag blikken we terug op onze
activiteiten van medio 2013 tot eind 2014 en
presenteren we onze visie en plannen voor de
beleidsperiode 2015-2016.

• In 2013 en 2014 ontving de BPH in totaal
€ 825.000,- aan periodieke schenkingen,
€ 44.500,- aan particuliere schenkingen,
en € 5.896,79 aan overige donaties. De BPH
ontving een geweldige ondersteuning van een
groep van in totaal 15 vrijwilligers, die zich
ieder vol enthousiasme een dag per week
inzetten voor de projecten van de BPH.
• De tweetalige tentoonstelling ‘Göttliche
Weisheit – Göttliche Natur / Divine Wisdom
– Divine Nature’ (Calw, Duitsland, september
2014) over de 17e-eeuwse beeldtaal van
de Rozenkruisers werd bezocht door 1.500
bezoekers uit ruim 40 landen.
• Het project Hermetically Open. Van
september 2012 tot eind 2014 bezochten
317.183 bezoekers – gemiddeld 10.800
unieke bezoekers per maand – onze website,
een stijging van 77%. In 2014 schreven zich
850 mensen in op ons YouTube kanaal. De
meest populaire video, een webinar van
Dr. Peter Forshaw (UvA), werd bijna 6.000
maal bekeken. 3.500 personen ontvangen
maandelijks onze online nieuwsbrief. 50% van
onze ruim 10.000 fans op Facebook is tussen
de 25 en 45 jaar oud.

In de komende jaren zal de jubileumtentoonstelling ‘Goddelijke Wijsheid – Goddelijke
Natuur. De boodschap van de Rozenkruisersmanifesten in de beeldtaal van de zeventiende
eeuw’ haar reis door Europa voortzetten en
te zien zijn in Amsterdam (2015) en in Krakau,
Polen (2016) en Praag, Tsjechië (2017). De
gelijknamige publicatie zal verschijnen in het
Nederlands, Pools en Tsjechisch. In eigen
huis gaat de aandacht uit naar de upgrading
van de online catalogus als onderdeel van
de voorbereiding op de geplande verhuizing
naar het Huis met de Hoofden en de
openingsmanifestatie ‘Magisch Amsterdam’.
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De afgelopen verslagperiode was bijzonder
dynamisch. Enkele highlights zijn:

Wat een geweldige manier om te vieren
dat de bibliotheek in 2014 precies 30
jaar geleden haar deuren opende in de
bibliotheekaccommodatie ‘In de Rozenboom’
in de Bloemstraat!

Wij nodigen een ieder die de BPH een warm
hart toedraagt uit ons met woord en daad te
helpen om al deze plannen te realiseren.
Esther Ritman
Directeur & Bibliothecaris
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Visie, beleid en organisatie
Visie
Sinds haar openstelling in 1984 stonden de
activiteiten van de BPH in het teken van de
opbouw van de collectie, de ontwikkeling
van de expertise binnen het Ritman
Onderzoeksinstituut en de uitbreiding van
het fonds van de eigen uitgeverij In de
Pelikaan. Sinds 2012 worden deze klassieke
bibliotheektaken in een bredere context
ontwikkeld:
1) Bibliotheekfunctie. Het speerpuntproject
‘Hermetically Open’ transformeert de BPH
tot een ‘open learning lab environment’ voor
iedereen die bronnen op het gebied van de
christelijk-hermetische gnosis wil bestuderen
voor persoonlijke, wetenschappelijke of andere
doeleinden. Hierdoor kan zij haar klassieke
bibliotheek- en wetenschappelijke taken in het
wereldomvattende digitale domein vervullen
en bovendien nieuwe functies ontwikkelen die
horen bij een moderne erfgoedinstelling.
2) Wetenschappelijke en educatieve
functie. Sinds 2012 is de samenwerking
tussen de BPH en de in 1999 gestichte en
door Prof. Dr. Wouter Hanegraaff geleide
Amsterdamse leerstoel voor de Geschiedenis
van de Hermetische Filosofie (HHP) aan de
Universiteit van Amsterdam geïntensiveerd.
Het doel van de samenwerking is om een
‘knowledge hub’, een kenniscentrum,
te ontwikkelen waarin een global online
community het grensverleggende karakter van
de hermetische wijsheid en haar doorwerking
op de terreinen van kunst, wetenschap en
religie kan onderzoeken en uitwisselen.
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3) Museumfunctie. De BPH heeft in de
beleidsperiode 2013-2014 de basis gelegd
voor het verkrijgen van de museale status.
De aanvraag zal in 2015 worden ingediend. Er
zal worden getracht reeds nu op de huidige
locatie ‘In de Rozenboom’, Bloemstraat 1319, als museum te worden geregistreerd.
Uiteraard zal in de aanvraag het perspectief
worden geschetst van het functioneren
van de BPH na de verhuizing naar het Huis
met de Hoofden, waarin uitgebreidere
publieksfuncties voorzien zijn.
4) Verbindende functie. De BPH gaat als
netwerkorganisatie samenwerkingen aan
met bibliotheken, universiteiten, educatieve
en museale instellingen en esoterische
groeperingen. Interessant is dat het project
‘Hermetically Open’ aan lijkt te sluiten bij
een steeds grotere behoefte van individuele
personen (kunstenaars, musici, studenten,
onderzoekers, vrijwilligers, esoterisch
geïnteresseerden) aan instelling overschrijdende
uitwisseling over de thema’s van de bibliotheek.
5) Economische functie. De BPH bouwt aan een
groeiend netwerk van vrienden, belangstellenden
en belanghebbenden rondom de bibliotheek, die
bereid zijn om de verzelfstandiging van de BPH
als museumbibliotheek en de ontwikkeling van
de bredere publieksfuncties in het Huis met de
Hoofden financieel te ondersteunen. Bestuur en
directie zetten zich in de beleidsperiode 20152016 onverminderd in voor de ontwikkeling
van een vriendenprogramma en een actief
fondswervingsbeleid.

Een van de sterkste kenmerken van de collectie
van de BPH is de thematische samenhang en dit
komt ook tot uitdrukking in het programma van
activiteiten. De projecten ontstaan vanuit een
samenspel tussen collectie, onderzoeksinstituut
en uitgeverij. Daarnaast wordt altijd aandacht
besteed aan een evenwichtige balans tussen
drie aspecten: spiritualiteit, wetenschap en
samenleving.

Wetenschap. Vanaf de openstelling van de
BPH in 1984 zet de BPH zich samen met
academische partners en bibliotheekpartners
actief in voor de ontwikkeling van haar

Samenleving. De tentoonstelling ‘Schoonheid
als de afdruk van de kosmos’ in 2014 had als
onderwerp de invloed van de Theosofie en
Antroposofie op de abstracte kunst aan het
begin van de vorige eeuw. Beeldend kunstenaars
en ook musici zijn vaak ‘early adopters’ van
nieuwe impulsen binnen de samenleving,
ook geestelijke. De BPH brengt door middel
van tentoonstellingen, educatieve projecten
en online communicatie de maatschappelijke
relevantie van het kennisdomein van de BPH
voor het voetlicht.
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Spiritualiteit. De collectie en de expertise van de
BPH betreffen een specialisatieterrein binnen
de geesteswetenschappen, namelijk die van de
christelijk-hermetische gnosis. De collectie wordt
op wetenschappelijke wijze ontsloten, maar dit
neemt niet weg dat in praktisch ieder boek de
mens als geestelijk wezen centraal staat, en de
relatie tussen God, kosmos en mens.

vakgebied. Het onderzoeksinstituut heeft
vele wetenschappelijke onderzoeksprojecten
ondernomen waarvan de resultaten telkens
worden gepubliceerd in de eigen uitgeverij en
met een breed publiek gedeeld in internationale
tentoonstellingsprojecten. Hoogleraren,
onderzoekers en studenten kunnen in de
leeszaal onder begeleiding van gespecialiseerde
conservatoren primaire en secundaire bronnen in
samenhang bestuderen.

Beleid

Bib liothe ca Ph ilo so phica H e r met ica | Visie , be le id e n o rgani sat i e

Het beleid van Stichting Bibliotheca Philosophica
Hermetica, dat in de volgende hoofdstukken
nader wordt beschreven, wordt bepaald door de
volgende statutaire doelstellingen:
• het bijeenbrengen, houden, onderhouden
en uitbreiden van een collectie boeken en
geschriften van de Bibliotheca Philosophica
Hermetica. Het door Stichting De Phoenix in
bruikleen gegeven deel van de BPH omvat ruim
25.000 handschriften en gedrukte werken. Deze
worden onderscheiden in ca. 16.000 moderne
drukken (werken gedrukt na 1900), ruim 4.100
oude en zeldzame drukken uit de zestiende
tot de negentiende eeuw, waarvan ca. 300
handschriften dateren van na 1550.
• het zelfstandig uitvoeren en faciliteren van
onderzoek op het gebied van de Hermetica.
Het Ritman Instituut is een studie- en
documentatiecentrum met een drietal
hoofdtaken: inventarisatie en afbakening van de
onderzoeksterreinen, bibliografische beschrijving
en digitale ontsluiting van de bronnen, en
interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek. Tot
de onderzoeksterreinen die door het Instituut
worden onderscheiden behoren: Hermetisme en
hermetische Gnosis, Alchemie, Magie, Kabbala,
Mystiek (laat antieke tijd, Middeleeuwen,
Renaissance) en Paracelsisme, hermetisch
spiritualisme, Böhmisme, Rozenkruisers,
theosofisch-alchemistische Vrijmetselarij
(zestiende tot en met achttiende eeuw met
uitlopers in onze tijd). Het Ritman Instituut
streeft er naar de geschiedenis van de Hermetica
in het Westen en in het bijzonder in Nederland zo
volledig mogelijk in kaart te brengen en richt zich
waar mogelijk op samenwerking met nationale
en internationale bibliotheken en andere
instellingen.
• het verzorgen van publicaties over
onderwerpen die in de collectie centraal
staan. De publicaties van de bij de bibliotheek
behorende uitgeverij In de Pelikaan richten
zich zowel tot een algemeen geïnteresseerd
als tot een wetenschappelijk publiek. Het
fonds telt inmiddels een veertigtal titels,
onderverdeeld in de Hermes reeks, waarin de
tentoonstellingscatalogi worden uitgegeven,
de Pimander reeks voor congresbundels en
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monografieën die voortkomen uit het onderzoek
van het Ritman Instituut en de Asclepius reeks
voor publieksuitgaven.
Per 29 november 2011 heeft Stichting BPH de
volgende statutaire doelstellingen toegevoegd:
• het streven naar een fysieke hereniging van
het zich in de Koninklijke Bibliotheek te Den
Haag bevindende Rijksdeel van de collectie
BPH met het private deel van de collectie BPH,
dat inmiddels is overgedragen aan Stichting De
Phoenix en wordt beheerd door Stichting BPH
• het aangaan van strategische allianties
met bibliothecaire, wetenschappelijke,
maatschappelijke, educatieve en museale
instellingen teneinde de publieks- en debatfunctie
nader te ontwikkelen.
• het zorgen voor het beheer en de exploitatie
van de bibliotheek en het werven van fondsen
voor onder andere het ontwikkelen van een
communicatieplatform op het specialisatieterrein
van de BPH, als een nieuw referentiekader voor
de 21e eeuw, gebruik makend van innovatieve
technologie op het gebied van digitalisering en
communicatie in het virtuele domein
• het gebruik van de bibliotheek als
levend instituut, gesitueerd in de
bibliotheekaccommodatie ‘In de Rozenboom’,
Bloemstraat 13-19 te Amsterdam, met de intentie
de bibliotheek te zijner tijd te vestigen in het Huis
met de Hoofden, Keizersgracht 123 te Amsterdam.

Organisatie
Bestuur

Directie en medewerkers
De BPH heeft twee werknemers in vaste dienst:
Esther Ritman, directeur en bibliothecaris, en
Rixande Oosterwijk, verantwoordelijk voor
Management & Finance. Esther Ritman is sinds
1986 aan de bibliotheek verbonden en heeft
zich altijd bezig gehouden met de ontwikkeling
van projecten en externe communicatie.
Voor het leiden van de dagelijkse organisatie,
het aansturen van projectmedewerkers en
vrijwilligers en de financiële en administratieve
functies, wordt zij bijgestaan door Rixande
Oosterwijk, die sinds 2001 verbonden is aan de
BPH. Beide werknemers beschikken over een
contract voor onbepaalde tijd op basis van een
40-urige werkweek.
De beide conservatoren Drs. José Bouman en
Dr. Cis van Heertum, die vanaf respectievelijk

1983 en 1990 in dienst zijn, werken sinds 2012
16 uur per week voor de BPH als freelance
medewerkers. Vanaf 1 september 2013 is
projectmedewerkster Beatrice Augrandjean als
part-time medewerkster voor 16 uur per week
in dienst.
Rixande Oosterwijk, Cis van Heertum en
Beatrice Augrandjean zijn daarnaast in het
kader van het Hermetically Open project
verantwoordelijk voor de dagelijkse online
communicatie via website en sociale media,
daarin bijgestaan door een aantal vrijwilligers.
Directie en medewerkers van de BPH leveren
door hun langdurige verbondenheid aan de
bibliotheek en de opgebouwde expertise binnen
hun unieke vakgebied een belangrijke bijdrage
aan de continuïteit en ontwikkeling van het
immateriële gedachtegoed van de BPH. De
BPH waarborgt dat medewerkers (betaald en
onbetaald) vertrouwd zijn met de Ethische Code,
welke wordt overhandigd bij de introductie van
nieuwe medewerkers en vrijwilligers.
ICT project partners
Rob Oosterwijk (Multimediation) is sinds 2004
webmaster van de BPH. Hij is verantwoordelijk
voor design en ontwikkeling van multimediale
content op de website en de vormgeving
en productie van tentoonstellings- en
publicatieprojecten. Voor het project
Hermetically Open wordt samengewerkt met de
bedrijven Aion en Aquarius Hand uit Hongarije
voor technische ontwikkeling, marketing en
communicatie, en met Yerz. nl voor technisch
onderhoud en hosting. Als nieuwe partner voor
de upgrading van de online catalogus is het
bedrijf Picturae aangetrokken.
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Het bestuur van Stichting Bibliotheca Philosophica
Hermetica bestaat uit Mirjam DuivenvoordenRitman (voorzitter), Hedy d’Ancona, Carel Hes
(penningmeester) en Maarten Meijer (secretaris).
Het bestuur van Stichting BPH komt drie à vier
keer per jaar bijeen. Op 28 december 2009 heeft
de BPH de ANBI status verkregen. Zij heeft deze
informatie op haar website gepubliceerd en
voldoet hiermee aan de publicatieverplichting
van 2014.
Tijdens de vergaderingen worden beleidsplannen
en cijfermatige overzichten beoordeeld, en
projecten geëvalueerd. Het bestuur werkt volgens
de richtlijn van de Code Cultural Governance.
Het houdt zich samen met de directie bezig met
fondswervingsbeleid. Naast het bestuur wordt
de stichting bijgestaan door adviseurs op fiscaal,
juridisch en strategisch vlak.
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Vrijwilligers
Jozef Ritman is sinds 2014 op vrijwillige basis
bezig de fotobibliotheek en beeldbank van de
BPH te digitaliseren en onder te brengen in
de Virtual Hermetic Library & Gallery van de
BPH. Door de levendige samenwerking met
de docenten van HHP (UvA), die onder meer
bestaat uit regelmatige klassenbezoeken,
hebben o.a. Michelle Liesveld, Nina Willemzorg,
Joanne Boerema, Chris Kienhuis en Zita Gescher
als vrijwilliger 1 dag per week meegewerkt
aan het project Hermetically Open. Sinds een
recente oproep in de online nieuwsbrief zijn
daar nog bijgekomen Saskia Ziesemer (t/m eind
2015 voor drie dagen per week), Bertil Schaart
(ICT-strateeg) voor een dag per week; Thomas
Lundberg voor een dagdeel per maand.
Esclarmonde Ritman is een dag per maand
in de BPH aanwezig voor administratieve
en algemene ondersteuning, en Pia Ritman

“

Al werkend in de Bibliotheek Ritman
ben ik in aanraking gekomen met een
geweldige en unieke verzameling boeken
op het gebied van Hermetisme en Esoterie.
Het is voor mij als student Hebreeuws
en Joodse mystiek heel bijzonder om
al die boeken over Joodse mystiek te
kunnen raadplegen en de handschriften
in te zien. De bibliotheek is ook een fijne
plek om mensen te ontmoeten die mijn
belangstelling voor deze onderwerpen
delen. In de bibliotheek ontmoet ik mensen
uit heel de wereld die naar Amsterdam
komen om de collectie te raadplegen. –
Joanne Boerema, student UvA

”
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voor één dagdeel voor de ontvangstfunctie.
Eveneens na een oproep via de online nieuwbrief
zijn 8 vrijwilligers voor een dagdeel per week
betrokken bij een catalogiseringsproject waarin
de unieke boeknummers uit de online catalogus
met de hand in potlood worden ingeschreven
in de boeken zelf. De BPH is intens dankbaar
voor deze vorm van betrokkenheid van zeer
deskundige en gemotiveerde vrienden van
de bibliotheek, die concreet bijdraagt aan de
realisatie van haar projecten.
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De bibliotheek als schatkamer van de menselijke geest
De stichter en het ontstaan van de bibliotheek
Joost R. Ritman (1941) is een Amsterdamse
zakenman met een diepe belangstelling voor
spiritualiteit. Hij begon op 16-jarige leeftijd
boeken te verzamelen. De grondslag voor
de verzameling van het oude boek kreeg
gestalte nadat zijn moeder hem in 1964 als
verjaardagsgeschenk een 17e-eeuws exemplaar
had gegeven van Aurora, een werk van de
Duitse mysticus Jacob Böhme die voor hem een
onuitputtelijke bron van inspiratie is gebleven. In
1984 besloot Joost Ritman zijn privéverzameling
om te zetten in een publiekstoegankelijke
bibliotheek, waar onder één dak handschriften
en gedrukte boeken op het gebied van de
hermetische traditie samengebracht werden
en waar de samenhang tussen de diverse
verzamelgebieden en hun relevantie voor
vandaag de dag zichtbaar zou worden.
Naast zijn passie voor boeken en kunst is
Joost Ritman zeer nauw betrokken bij zijn
geboortestad Amsterdam en in het bijzonder
bij haar cultuurschatten. In de afgelopen 30
jaar heeft hij onder meer het Joods Historisch
Museum, De Nieuwe Kerk, de Hortus Botanicus,
de Westerkerk, de Bibliotheek van het
Concertgebouworkest en Bibliotheek Ets Haïm
ondersteund. Zijn verdienste voor de wereld
van het boek vond erkenning in een aantal
onderscheidingen; in 1995 ontving Joost Ritman
de Laurens Jansz. Costerprijs, een literaire prijs
voor personen of instellingen die bijzondere
inspanningen hebben geleverd ten behoeve van
het Nederlandse boek; in 2002 ontving hij de
zilveren penning van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen en werd hij
onderscheiden in de Orde van de Nederlandse
Leeuw; in 2003 ontving hij de Comeniuspenning.
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Met de verhuizing van de Bibliotheca
Philosophica Hermetica naar het Huis met de
Hoofden wordt een duidelijke stap gezet in de
richting van het publieke domein. Dat is waar de
BPH uiteindelijk haar plaats moet vinden, in het
belang van de cultuurhistorie en de wetenschap.
Joost R. Ritman beschrijft in zijn Founder’s Letter
d.d. 19 november 2011, die is gehecht aan de
statuten van Stichting BPH, hoe hij de toekomst
van zijn levenswerk voor zich ziet: “De Bibliotheca
Philosophica Hermetica werd ‘geboren’ op het
moment dat ik als 16-jarige jongen de diepe
ervaring had dat alles één is. Het betekende
voor mij de herkenning van de grote samenhang
tussen de oorsprong en de oneindige uitdrukking
daarvan in de schepping en het schepsel, in de

Als stichter van de Bibliotheca Philosophica
Hermetica is het mijn levenswerk geweest om in
een periode van ruim een halve eeuw een unieke
collectie van handschriften en gedrukte boeken
bijeen te brengen op het vlak van de christelijkhermetische gnosis. De collectie is te beschrijven
als een spiegel van de zoektocht van de mens naar
de betekenis van zijn bestaan, een ‘schatkamer
van de menselijke geest’. De waarnemingsweg
van de mens heeft altijd op basis van
zelfwerkzaamheid plaatsgevonden, binnen
de grote religies en binnen de gemeenschap,
maar de individuele uitdrukking ervan, het ‘vrije
woord’, is vrijwel altijd in gevaar geweest. Zij is
bestreden, naar de marge van de samenleving
verwezen – de mensen zijn vervolgd en de boeken
vernietigd. De Bibliotheca Philosophica Hermetica
is dan ook in bijzondere zin een bibliotheek van
zeldzame boeken. Zij heeft haar unieke karakter,
dat wereldwijd geen gelijke kent, verkregen door
de onderlinge thematische samenhang en de
compleetheid van het gebied dat zij bestrijkt.”
Het verzamelterrein: christelijk-hermetische
gnosis
In hermetische en gnostische teksten is de
vraag naar het wezen van God, de kosmos
en de mens en hun onderlinge relatie een
centraal thema: wie God en de kosmos kent,
kent zichzelf, en omgekeerd. De wederkerigheid
tussen God en mens, maar ook de opstijging
tot God zijn eveneens kenmerkende ideeën,
zowel in de gnostisch-hermetische als in de
mystieke literatuur. De overeenkomst tussen al

“

Het is altijd mijn streven geweest deze
schatkamer met de samenleving te
verbinden. De bibliotheek was vanaf
het moment dat zij de deuren opende
niet alleen een verzameling boeken van
historisch belang, maar zij is vóór alles
een levend instituut, zij is ‘hermetisch
open’. De ‘Bron’ moet stromen, en de
informatie die vrijkomt uit deze stroom van
wijsheid moet een informatieveld kunnen
vormen dat voor iedereen toegankelijk
is en een referentiekader biedt in een
zich steeds vernieuwend tijdsbeeld.
Dat betekent voor mij: het delen van
inzicht, kennis en toepassing volgens de
aloude triade van ‘religie, wetenschap
en kunst’ – dus verbinding leggen met
de wereld van de hedendaagse spirituele
stromingen, de wetenschappelijke wereld
én de samenleving, met daarbinnen de
mogelijkheid voor iedere individuele mens
die zoekt naar de bron, zich in deze bron
te herkennen en er in zijn leven mee te
werken, de werkelijke ‘levenskunst’.
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woorden van Hermes Trismegistus: ‘Wie met zijn
geest over zichzelf nadenkt, kent zichzelf, kent het
Al: het Al is in de mens.’

De Bibliotheca Philosophica Hermetica
is niet voor niets opgebouwd in de stad
Amsterdam. De ‘vrijheid van het woord’,
de getuigenis van de menselijke geest,
kreeg in deze stad – die in een open
communicatie stond met de rest van de
wereld – vleugels door de vrijheid van
godsdienst, meningsuiting en drukpers
in de befaamde Gouden Eeuw. Ik spreek
dan ten slotte ook de wens uit dat deze
bibliotheek blijvend in Amsterdam
verankerd zal zijn.
Joost R. Ritman

”
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deze stromingen is dat zij de mens inzicht willen
geven in de samenhang der dingen, ‘inwijden’
in een werkelijkheid die zich achter de zichtbare
werkelijkheid bevindt, en hem via kennis van
de kosmos en zelfkennis voeren tot intuïtieve
Godskennis en een persoonlijke, directe
Godservaring. De ‘Weg van de Gnosis’ ofwel de
‘Weg van Hermes’ leidt naar dit uiteindelijke
doel: de ervaring van de goddelijke werkelijkheid,
die niet geleerd, maar slechts persoonlijk beleefd
kan worden (gnosis).
Christelijk-hermetische gnosis is het verbindende
element tussen alle verzamelgebieden van de
BPH. De nestor van het gnosisonderzoek in
Nederland, Prof. Dr. Gilles Quispel, noemde
de gnosis de verborgen component van de
Europese cultuurgeschiedenis, naast het geloof
en de rede. Christelijk-hermetische gnosis als
thematisch samenhangend verzamelprofiel
vormt het kloppende hart van de bibliotheek en
kan worden onderverdeeld in de volgende zes
hoofdverzamelgebieden:
Hermetica
De filosofische, theosofische, magische,
astrologische en alchemistische werken
toegeschreven aan Hermes Trismegistus vormen
de basis van deze afdeling, die zich verder richt
op het neoplatonistische milieu waarin deze
werken zijn ontstaan, patristische werken die
getuigen van de christelijke receptie van Hermes
en de doorwerking van de hermetische werken
van de vroege middeleeuwen tot de 18e eeuw.
Na de vondst van een gnostische bibliotheek met
meerdere hermetische teksten in het Egyptische
Nag Hammadi in 1945 kan met recht worden
gesproken van een renaissance van de Hermetica
op zowel wetenschappelijk gebied als in brede
maatschappelijke kringen.
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Alchemie
In de BPH wordt een heel scala aan alchemistische
teksten verzameld: zowel de oorsprongen
(Griekse en oriëntaalse alchemie), als de receptie
in het Westen en de diverse aspecten van de
alchemie (natuurwetenschappelijke, medische,
theosofische, symbolische, psychologische). Veel
handschriften uit de periode van na 1550 vallen
onder dit verzamelgebied. Ook de moderne
interpretaties van alchemie zoals die van Jung
worden verzameld om een zo compleet mogelijk
beeld te verschaffen van deze ‘hermetische kunst’.
Mystiek
De BPH verzamelt in het bijzonder middeleeuwse
(en latere) mystici die een affiniteit hebben
met het hermetisch gedachtegoed, zoals de
Duitse mystici Eckhart, Suso en Tauler. Een
aantal uitspraken van Eckhart is niet alleen
onverenigbaar met de orthodox-christelijke
traditie, maar mogelijk hermetisch van oorsprong,
zoals zijn idee van de ‘goddelijke mens’. Een
andere focus binnen dit verzamelgebied is Jacob
Böhme met zijn aanhangers, voor wie vooral
Nederland tussen 1630-1735 een toevluchtsoord
en een centrum van spirituele activiteiten werd.
Vertegenwoordigers van de mystieke traditie
bleven ook tijdens de Verlichting en de vroege
Romantiek sterk vertegenwoordigd op het gebied
van religie en spiritualiteit.
Rozenkruisers
Deze legendarische hervormingsbeweging uit
de zeventiende eeuw, die met haar manifesten
Fama fraternitatis, Confessio fraternitatis en
Chymische Hochzeit, gedrukt in de jaren 16141616 een enorme respons opriep in het door
godsdienstoorlogen verscheurde Europa,

Aanwinsten, beheer en ontsluiting
Aanwinsten

Vergelijkende Godsdienstwetenschappen

De BPH is niet alleen een bewaarbibliotheek,
maar kan ook worden gezien als dieptecollectie.
De BPH breidt haar collectie nog voortdurend
uit, waardoor de meest recente inzichten en
publicaties over het eigen specialisatieterrein
in de BPH te vinden zijn. In de periode juni
2013-december 2014 zijn er 250 nieuwe
aanwinsten geboekstaafd, waaronder 48
oude drukken en handschriften. De meeste
werken konden worden aangeschaft dankzij
het mecenaat van de stichter Joost Ritman. Een
keuze van bijzondere aanwinsten wordt in dit
hoofdstuk belicht. Ook ontvangt de BPH met
grote regelmaat boekenschenkingen van recent
uitgegeven publicaties van enkele uitgeverijen
(Sesheta, Rouen; La Lepre Edizioni, Rome) en
particuliere schenkingen. Onder de laatste
moeten een collectie Chinese alchemie en
Taoïsme genoemd worden (sommige werken in
het Chinees), geschonken door Dan Vercammen
en An Woestenborgh, een collectie Tsjechische
boeken over en van Comenius aangeboden
door Kees Mercks, en een collectie boeken over
kabbala door Dorothea Franck.

Deze afdeling biedt een brede historische
achtergrond voor de studie van de Hermetica en
de Gnosis. Zij bevat klassieke studies zoals die van
J.G.R. Forlong, James George Frazer en Mircea
Eliade, maar ook werken over de religieuze
geschiedenis en cultuur van Egypte, haar relatie
tot de Hermetica, en de aantrekkingskracht
die Egypte nog steeds uitoefent op moderne
Westerse esoterische auteurs en stromingen.
Verder behoren tot deze afdeling studies
over mythen, voorchristelijke culten en wijsheidsstromingen, en het vroege christendom.

Oswald Crollius, Basilica chymica oder alchijmistisch
königlich Kleijnod. Frankfurt [1629?].
De eerste druk van Crollius’ opus magnum
Basilica Chymica verscheen in 1608 in het
Latijn: dit is de eerste Duitse vertaling. Hij
omschreef het zelf als zijnde ‘een filosofische
verhandeling, bevestigd door mijn eigen ervaring
en toepassing, over een keur aan chemische
medicijnen, vervaardigd met behulp van het Licht
der Natuur en het Licht der Genade’. Crollius was
arts-alchemist en een groot propagandist van de
iatrochemische heelkunde (dat wil zeggen met

Gnosis & Westerse esoterie
Tot dit hoofdverzamelgebied worden diverse
stromingen gerekend die in de westerse
spirituele traditie van de afgelopen tweeduizend
jaar, naast de Hermetica, Alchemie, Mystiek
en Rozenkruisers, uitdrukking hebben gegeven
aan een spiritualiteit die zich voornamelijk
buiten de geïnstitutionaliseerde godsdiensten
heeft gemanifesteerd. Tegelijkertijd voeden en
versterken deze verzamelgebieden de kern van
de collectie.
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vormt de basis van deze afdeling. Naast de
authentieke edities uit de 17e eeuw heeft de
BPH verschillende moderne edities van deze
Manifesten, variërend van facsimile-uitgaves
tot becommentarieerde tekstedities, en
diverse vertalingen, onder meer in het Duits,
Spaans, Engels en Frans. Vanaf het einde van
de negentiende eeuw ontstaat er aan beide
kanten van de Atlantische Oceaan een ware
proliferatie van bewegingen die zich beroepen
op het gedachtegoed van de Rozenkruisers. De
collecties werken uit deze bewegingen zijn goed
vertegenwoordigd in de BPH.
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Alanus de Insulis, De maximis theologiae. Basel 1492.
Deze incunabel is de eerste druk van dit werk. Het bestaat uit 134
‘sententia’: uitspraken bedoeld ter contemplatie; twee daarvan zijn
afkomstig uit het veel geciteerde, aan Hermes toegeschreven ‘Boek der
24 filosofen’, dat volgens moderne inzichten echter ook van de hand
van Alanus is, maar alleen anoniem in handschrift is overgeleverd. In
deze incunabel vinden we dus de oudste gedrukte bron voor de meest
beroemde van die spreuken: ‘God is een oneindige bol, waarvan het
centrum overal en de omtrek nergens is’.

Verwerving 2014
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Een 18e-eeuws handschrift met vijf teksten op het gebied van kabbala,
alchemie en magie; twee daarvan zijn van Abraham von Franckenberg:
Saephiriel en Raphael. Franckenberg is behalve volgeling van Jacob
Böhme ook een belangrijk auteur van mystiek-religieuze werken. Zijn
Raphael oder Artzt-Engel werd in 1676 in Amsterdam na zijn dood voor
het eerst gedrukt. Saephiriel is pas in de 20e eeuw voor het eerst gedrukt
en slechts in een paar handschriften bewaard. Het bevat net als de
Raphael talloze symbolische en enigmatische tekeningen, die typerend
zijn voor Franckenberg.

Verwerving 2014
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langs chemische weg bereide medicamenten).
Deze Duitse vertaling bevat een nagesneden
versie van het oorspronkelijke fraaie titelblad
met portretten van bewonderde ‘voorlopers’
zoals de ‘Arabische’ alchemist Geber, Hermes en
Paracelsus.

Eigenhandige brief van Gustav Meyrink aan
zijn vriend Theodor Kuh. 3 oktober 1919.
Bijzondere persoonlijke brief die de reeds
aanzienlijke Meyrink-collectie, waarin zich een
twintigtal brieven bevindt, aanvult. Meyrink
raadt Kuh onder meer aan om Bo-yin-ra te lezen,
specifiek Das Buch vom lebendigen Gott. In 1919
verscheen dit werk met een voorwoord van
Meyrink, die zich in die tijd nog verwant voelde
met Bo-yin-ra.
Caelius Secundus Curio, David Joris wt Hollandt
des eertz-ketters waerachtighe historie. Delft
1603.
Een werk dat het leven en het gedachtegoed
van David Joris beschrijft, die vanwege zijn
religieuze opvattingen vervolgd werd. Hij was
uitgeweken naar Bazel en leidde daar een
onopvallend bestaan, maar ging onderhand door
met het uitdragen van zijn ideeën. Aanvankelijk
hoorde Joris bij de Wederdopers, maar zijn
ideeën werden steeds afwijkender. David Joris
beschouwde zichzelf als een nieuwe profeet,
een nieuwe David zelfs.
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Hermes Trismegistus, Pimander; Asclepius;
Ludovico Lazarelli, Crater hermetis. Parijs 1522.
Een herdruk van de editie uit 1505, bezorgd
door de Franse humanist Jacques Lefèvre
d’Étaples, die via Ficino kennis gemaakt had
met het Corpus Hermeticum. Deze tekst paste
precies in de serie religieuze, mystieke teksten
die Lefèvre overal in kloosterbibliotheken bij
elkaar zocht en uitgaf. Hij was de eerste die
het werk van Johannes Ruusbroec en van
Hildegard von Bingen in druk bracht. Omdat
hij een functie bekleedde binnen de katholieke
kerk was enige terughoudendheid geboden in
de omgang met het heidense gedachtegoed
van Hermes en vooral met magisch geachte
passages in de Asclepius: het zal daarom niet
toevallig zijn dat er precies bij die passages in de
marge in kapitalen een noot gedrukt is ‘Lapsus
Hermetis’ – dit is een fout van Hermes. Zo kon
de tekstuitgever elke verantwoordelijkheid voor
de inhoud afwijzen en daarmee elke verdenking
van onorthodoxie. Deze marginale noten uit
de eerste druk van 1505 zijn onveranderd
overgenomen in de herdruk van 1522.

Beheer

Ontsluiting
De ca. 4.400 oude drukken en handschriften uit
onze collectie kunnen onder toezicht van een
van de conservatoren worden geraadpleegd in
de leeszaal. De ruim 20.300 moderne drukken
vanaf 1900 zijn door de open-kastopstelling voor
iedereen toegankelijk en kunnen ter plaatse
worden geraadpleegd of gekopieerd. De gids
van de collectie Hermetisch Open is beschikbaar
in het Engels en het Nederlands en kan gratis
worden gedownload via de website van de
BPH. In het kader van het project Hermetically
Open (zie ook hoofdstuk 5, p. 30) wordt er via
de website en diverse sociale media dagelijks
online gecommuniceerd over de collectie en de
activiteiten van de BPH. Zo wordt de collectie in
de breedst denkbare zin ook virtueel ontsloten
en wereldwijd toegankelijk gemaakt.

In de herziene statuten van Stichting BPH d.d.
29 november 2011 is dan ook het streven naar
het herstel van de samenhang van de BPH als
beleidsdoel opgenomen. Een overzicht van
de gehele collectie van de BPH is te vinden
op pagina 21. Op 1 april 2015 heeft Stichting
BPH overleg gevoerd met de Minister OCW, Jet
Bussemaker, naar aanleiding van een op verzoek
van de BPH uitgebracht advies van Dr. Sijbolt
Noorda, die ook bij dit gesprek aanwezig was. De
minister zag geen aanleiding om verandering te
brengen in de bestaande situatie. Stichting BPH
zet zich onverminderd in voor ontsluiting van de
integrale BPH collectie in de stad Amsterdam,
conform de wens van haar stichter.

Rijkscollectie BPH
Sinds 2005 maakt een deel van de collectie van
de BPH – een dwarsdoorsnede van de collectie
van 4.681 oude drukken en handschriften –
deel uit van de Rijkscollectie. De Staat verwierf
het zogenaamde ‘Rijksdeel’ van de BPH om
de beschermde status van de bibliotheek te
materialiseren. De integrale collectie BPH werd
beheerd door Stichting BPH. Eind 2010 is onder
druk van economische omstandigheden een
breuk ontstaan in de betrekkingen met OCW.
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Wanneer we schrijven over ‘onze’ of de eigen
collectie dan hebben we het over de collectie
waarvoor wij verantwoordelijk zijn, te weten
de ruim 25.000 geschriften die de stichter
van de Bibliotheca Philosophica Hermetica,
Joost R. Ritman, heeft overgedragen aan
Stichting De Phoenix. Deze collectie is door
Stichting De Phoenix voor onbepaalde tijd
in bruikleen gegeven aan Stichting BPH. De
stichting is verantwoordelijk voor het beheer, de
beveiliging, het onderhoud en de ontsluiting van
de collectie. Hiervoor is in het meerjarenbudget
een stelpost opgenomen onder de algemene
kosten. In de verslagperiode zijn ruim 30 items
gerestaureerd of herbonden, waaronder een
tiental oude drukken.

Sindsdien wordt de Rijkscollectie bewaard in
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De
gewenste eenheid van de collectie BPH is in
diverse stadia door adviezen van de Raad voor
Cultuur benadrukt: “Het is niet zinvol om de
kernverzameling uit de collectie BPH te lichten en
onder te brengen in een grote wetenschappelijke
bibliotheek of de Koninklijke Bibliotheek. Een
grote bibliotheek is niet in staat tot het geven
van die gespecialiseerde aandacht in de vorm
van gerichte collectievorming, ontsluiting
en documentatie, onderzoeksfaciliteiten en
culturele programma’s.”
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Grootste aankoop
Dankzij een aanzienlijke particuliere
schenking van ruim € 63.000,- door Jons
en Els Hensel kon het belangrijkste werk
van de 17e-eeuwse hermetische arts/
filosoof Robert Fludd worden verworven:
Utriusque cosmi… historia. Oppenheim
1618. Zes rijk-geïllustreerde banden
(met gravures van de hand van Mattheus
Merian) die de ‘geschiedenis van de grote
en de kleine wereld’ samenvatten en op
vele manieren ingaan op het idee dat de
mens een microkosmos is, verbonden
met de macrokosmos, en zo met God. In
zekere zin is het een verre voorloper van
Bill Brysons bestseller Short History of
nearly everything! De auteur, de Engelse
arts en hermetische filosoof Robert
Fludd, was tevens een van de grootste
propagandisten van het gedachtegoed van
de Rozenkruisers.
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Overzicht collectie BPH
Manuscripten voor 1550
a Hermetica
b Mystiek
c Alchemie
d Rozenkruisers
e Overige afdelingen
Totaal

Incunabelen
a Mystiek
b Hermetica
c Overige afdelingen
Totaal
Oude & zeldzame drukken tot 1900
a Hermetica
b Mystiek
c Alchemie
d Rozenkruisers
e Vrijmetselarij
f Kabbala
g Esoterie, Vgl. Godsd.wet.
h periodieken
Totaal
Moderne drukken na 1900
a Hermetica
b Mystiek
c Alchemie
d Rozenkruisers
e Gnosis
f Westerse esoterie
Meyrink collectie
A.E. Waite collectie
g Oosterse religie en esoterie
h Vergelijkende Godsd.wet.
i Kabbala
j Katharisme
k Graal, Tempeliers
l Theosofie
m Antroposofie
n Vrijmetselarij
o Periodieken
p Private Press boeken & facsimiles
Totaal
Referentie werken
Prof. G. Quispel collectie
Totaal

0

0

0

Ritman collectie
t/m 30-06-15

0
0
0
0
3
3

1

2

1

3

6

2

4

8

1
4

3
15
55
2
136
32
58
301
4
1
0
5

1
1

0

0

7
30
1
6
1
2
2

2
13
3

4
13
1
1
2

8

1

49

26

22

44
18
8
13
4
45

20
12
20
17
5
8

10
5
5
3
18

8
5
14
1
1
2
8
6
4

1
3
2
2

2
7
2

1
7
1
2

1
1

181

717
524
258
310
210
182
1.916
14
4.131

101

1
1
56

3.151
3.308
1.444
1.349
637
1.821
1.700
370
410
2.501
514
256
258
303
557
296
173
139
19.187

13

4

4

1.174

248

139

86

25.451

Rijksdeel

0
25

Totaal incl.
Rijksdeel BPH

0
0
0
0
3
28

359

68
105
243
18
136
32
58
660

56

4
1
0
61

65
90
188
16

4.241

1.982
2.084
1.449
535
210
182
1.916
14
8.372

0

3.151
3.308
1.444
1.349
637
1.821
1.700
370
410
2.501
514
256
258
303
557
296
173
139
19.187

1.265
1.560
1.191
225
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Mss en typoscripten na 1550
a Hermetica
b Mystiek
c Alchemie
d Rozenkruisers
e Overige afdelingen
Waite manuscripten
Meyrink manuscripten
Totaal

Aanwinsten
2013 2014 2015

1.174
4.681

30.132
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De bibliotheek als fysieke ontmoetingsplaats
De bibliotheek als fysieke ontmoetingsplaats
biedt zowel inspiratie als dienstverlening
aan twee doelgroepen: het gespecialiseerde
publiek van wetenschappers en studenten
en het algemeen geïnteresseerde publiek.
Gespecialiseerde onderzoekers en studenten
kunnen onder begeleiding van de conservatoren
primaire en secundaire bronnen in samenhang
raadplegen. Algemeen geïnteresseerde
bezoekers (zelfs hele jonge!) worden rondgeleid
in de wereld van het hermetische gedachtegoed,
of gaan met de collectiegids Hermetisch Open
in de hand zelf op onderzoek uit in de afdeling
moderne drukken. Sinds 2005 groeit de laatste
doelgroep gestaag, terwijl het percentage
onderzoekers uit binnen- en buitenland de weg
naar de bibliotheek al geruime tijd weet te
vinden en vrijwel constant blijft. Opvallend is
echter wel de toename van studenten die vanuit
diverse studierichtingen belangstelling tonen
voor de collectie van de BPH.

“

Wat is zo grensverleggend aan
het hermetische denken? In het
Corpus Hermeticum wordt Hermes
voorgehouden: ‘Overtuig jezelf dat
voor jou niets onmogelijk is en houd
voor ogen, dat je alles kunt kennen,
iedere kunst, iedere wetenschap, de
aard van elk levend wezen. Klim hoger
dan de hoogste hoogte, daal dieper af
dan de diepste diepte.’

”
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Huis van Levende Boeken
Oud-voorzitter van de Raad van Advies van
de BPH Aad Nuis bestempelde de BPH als een
Huis van Levende Boeken. Hij zei hierover:
“Het belangrijkste kenmerk van de Bibliotheca
Philosophica Hermetica is het feit dat op één
plaats zoveel boeken en handschriften met zo’n
sterke thematische samenhang van de onderdelen
kunnen worden bestudeerd. Een boek staat er niet
op zichzelf, maar vormt met andere een verband,
er is niet één mening, maar een samenstel, een
discussie, een voortdurend gesprek.” Dit gesprek
zet zich voort met de bezoekers die de BPH vier
dagen per week verwelkomt in de leeszaal en in
de tentoonstellingsruimte. Volgens de eminente
kenner van het hermetisme in de oudheid,
Roelof van den Broek, waren Hermetici niet
geïnteresseerd in een ‘gesloten doctrinair systeem’.
De spirituele nieuwsgierigheid van de Hermetici
nodigt uit tot open denken en de bereidheid
kennis te nemen van de spirituele wegen van
anderen. Het verhaal dat de biliotheek vertelt aan
de hand van de eigen collectie is een menselijk
verhaal met universele dimensies: persoonlijk en
toch grensverleggend.
Tentoonstellingen
De tentoonstellingen die tweemaal per jaar worden
georganiseerd verenigen beide doelgroepen. De
nieuwsgierigheid van de bezoeker wordt gewekt
door ‘de menselijke maat’ aan te houden en
het traject van een tentoonstelling nadrukkelijk
te verbinden met het verhaal van historische
personen. De tentoonstellingen worden standaard
tweetalig aangeboden, in het Nederlands en Engels,
om ook het internationale publiek te bereiken.
Daarnaast organiseert de BPH themamiddagen

Werelden van Wijsheid: een ontmoeting
van Oosterse en Westerse wijsheid
In de tweede helft van 2014 vond een
kleinere tentoonstelling in huis plaats
van religieuze en andere boeken met
wijsheidsleringen. Deze bracht letterlijk
Oost en West samen, naar de opvatting
van William Blake, die stelde dat alle
godsdiensten één zijn. Dit idee, dat een
en hetzelfde beginsel ten grondslag ligt
aan alle godsdiensten, zowel Oosterse als
Westerse, begon in het Westen vorm aan
te nemen in de 19e eeuw.

Bi bl i ot he ca Philo so phica H e r met ica | De biblio t h ee k als f ysieke ontm oeting sp laats

met samenwerkende bibliotheken, musea en
met collega experts. Over ieder project wordt
actief gecommuniceerd via de website van de
BPH en de sociale media, en zoveel mogelijk
gelinkt naar de online platforms van partners.
Ieder thematisch project kent meerdere
deelprojecten waardoor ook samenwerking
met meerdere partners mogelijk wordt.
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Tentoonstelling: Schoonheid als de afdruk van de kosmos
Deze tentoonstelling werd samengesteld
met het oog op een internationaal
congres dat in september 2013 in
Amsterdam georganiseerd werd door het
Enchanted Modernities Netwerk (een
samenwerkingsproject tussen Dr. Marco
Pasi van HHP (Universiteit van Amsterdam)
en de University of York). De tentoonstelling
in de BPH bestond uit twee delen. In het
eerste, inleidende deel werden voornamelijk
theosofische en antroposofische werken
uit de collectie van de BPH getoond, die
moderne kunstenaars in de eerste decennia
van de 20e eeuw hebben geïnspireerd.
Het tweede deel bestond uit een selectie
kunstwerken geproduceerd door de
antroposofische Aenigma kunstkring die
beschikbaar werden gesteld door Prof. Dr.
Reinhold Fäth.
Bij de tentoonstelling verscheen een kleine
publicatie in het Engels en Nederlands:
Beauty as the imprint of the Cosmos /
Schoonheid als de afdruk van de kosmos.
Marco Pasi schreef in zijn inleiding: “De
huidige tentoonstelling is van belang niet
alleen omdat er een aantal fraaie voorbeelden te bewonderen zijn van een kunstzinnige creativiteit die
primair door theosofische en antroposofische inzichten werd gedragen, maar ook omdat ze enkele hoogst
interessante historische documenten toont die deze episode in de geschiedenis toegankelijker maakt.”
In samenhang met de tentoonstelling organiseerde de BPH voor de Jan van Rijckenborgh School in
Hilversum (groep 7 en 8) en de kunstacademie Minerva in Groningen (eerstejaars studenten) het
educatieve project ‘En er was Licht!’. Het bestond uit twee workshops waarin het fenomeen licht en het
daaraan gekoppelde kleurenspectrum centraal stond. Een filmimpressie van het project is te vinden op
de website en het YouTube kanaal van de BPH.

Jubileum tentoonstelling: 400 jaar Rozenkruisersmanifesten

De tentoonstelling maakte deel uit van
de manifestatie ‘Manifesten 400’, die
in samenwerking met de International
Rosycross Foundation (IRF) van 2014-2018
een rondreis maakt door Europa. Deze
ging in september 2014 van start in Calw (Zuid-Duitsland), gevolgd door Bazel en Amsterdam in 2015
en reist in de loop van de komende jaren door diverse Europese landen, waaronder Polen (2016) en
Tsjechië (2017).
Op initiatief van de BPH kwam met medewerking van Prof. Dr. Wilhelm Schmidt-Biggemann (Freie
Universität Berlin) en Prof. Dr. Friedrich Vollhardt (Ludwig-Maximilians-Universität München) ook een
internationale en interdisciplinaire conferentie tot stand met als titel ‘Um 1600. Konstellationen zwischen
Schulmetaphysik, Konfessionalisierung und hermetischer Spekulation’. Deze vond in november 2014
plaats in München en werd financieel mogelijk gemaakt door de Siemens Stiftung en de IRF.
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Het meerjarige tentoonstellingsproject
‘Göttliche Weisheit – Göttliche Natur.
Die Botschaft der RosenkreuzerManifeste in der Bildsprache des 17.
Jahrhundert’ / ‘Divine Wisdom – Divine
Nature. The Message of the Rosicrucian
Manifestoes in the Visual Language of
the Seventeenth Century’ is de derde van
een serie tentoonstellingen die de BPH
heeft georganiseerd in Florence (1999)
en Venetië (2002). Deze tentoonstelling
ging met name in op de verbeelding van
het wereldbeeld dat door Rozenkruisers,
Paracelsisten en Hermetici werd
aangehangen en tot uitdrukking komt in
geschriften die bijna gelijktijdig met de
Manifesten verschenen. De focus op de
ontsluiting van deze beeldtaal voegt een
nieuwe component toe aan het onderzoek
naar de vroege Rozenkruisers.
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De bibliotheek als kenniscentrum
Ritman Onderzoeksinsinstituut
“Het cumulatieve effect van nieuw
onderzoek op alle terreinen van de
‘Hermetische Filosofie en verwante
stromingen’ is dat zich een nieuw beeld
begint af te tekenen van de geschiedenis
en de cultuur waaruit wij met z’n allen
zijn voortgekomen. Dit betekent dat wij
de grondslagen van onze eigen moderne
identiteit ingrijpend zullen moeten herzien.
Voor dit soort detailonderzoek is het vaak
noodzakelijk om een groot aantal relevante
bronnen naast elkaar en in hun onderlinge
samenhang te kunnen bestuderen, en dit
is uitsluitend mogelijk in een bibliotheek
als de Bibliotheca Philosophica Hermetica,
die gebaseerd is op een samenhangend
concept en daarom streeft naar een
collectie waarin alle relevante bronnen
fysiek op één plaats aanwezig zijn, in
combinatie met de relevante vakliteratuur.”
Prof. Dr. W.J. Hanegraaff, Toespraak ‘Per
Aspera ad Fontes’

”

De BPH is een schatkamer en een kenniscentrum voor het Europese tegendraadse
denken, en vertelt het veelbewogen en veelal
onbekende verhaal van de traditie van de
christelijk-hermetische gnosis. De bibliotheek
beheert en ontsluit een unieke collectie
van ruim 25.000 handschriften en gedrukte
boeken, en beschikt sinds 1986 over een
onderzoeksinstituut, ‘Het Ritman Instituut’,
en de eigen uitgeverij ‘In de Pelikaan’.
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Het Onderzoeksinstituut richt zich primair op
de eigen collecties en maakt de resultaten
bekend via (web)artikelen en publicaties,
veelal uitgegeven door de eigen uitgeverij In
de Pelikaan. Vanaf 2014, toen de manifestatie
400 Jaar Rozenkruisersmanifesten werd
ingezet, is besloten de schijnwerper te richten
op de rijke en complexe beeldtaal behorend
bij de christelijk-hermetische traditie. De
publicatie Göttliche Weisheit – Göttliche
Natur, uitgebracht in het kader van de eerste
van een serie van reizende tentoonstellingen
over dit fenomeen, is vorig jaar verschenen
in een Duitse en Engelse versie en dit jaar in
het Nederlands (meer vertalingen volgen).
In de komende beleidsperiode zal daarnaast
ook worden ingezet op het onderzoeken van
de beeldtraditie van de Geheime Figuren der
Rozenkreuzer, waarvan de BPH niet alleen
enkele gedrukte exemplaren maar ook unieke
handschriften bezit.
Uitgeverij In de Pelikaan
De eigen uitgeverij In de Pelikaan richt
zich op het uitbrengen van tekstedities en
historische studies op het specialisatieterrein
van de BPH (Pimander reeks), catalogi van
de eigen tentoonstellingen (Hermes reeks)
en wetenschappelijk gefundeerde uitgaven
gericht op een groot publiek (Asclepius reeks).
Sinds twee jaar worden er naast gedrukte
uitgaven ook steevast e-books aangeboden
via de eigen webshop en worden bestaande
publicaties uit de fondslijst ook als e-book
aangeboden en via Facebook en de website
gepromoot. De gehele backlist van In de

20-jarig jubileum van de samenwerking met de
Rudomino Library, Moskou
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Pelikaan zal in de komende jaren digitaal via de
webshop worden aangeboden. Zie bijlage p.48
voor het volledige overzicht van de uitgegeven
publicaties en e-books.
Er is een bescheiden begin gemaakt met de
verkoop van merchandise in de vorm van
een vijftal notitieboekjes met op het omslag
uitzonderlijke afbeeldingen uit de collectie van
de BPH.

In 2013 vierden de BPH en de Rudomino All
Russia State Library for Foreign Literature
twee decennia van samenwerking, die in
1993 begon met de tentoonstelling 500
Years of Gnosis in Moskou, de eerste van vele
tentoonstellingsprojecten waarbij vergelijkbare
bronnen uit zowel de BPH als uit Russische
bibliotheken en archieven getoond werden.
In 1999 schonk Joost Ritman de Rudomino
Library ca. 400 moderne drukken, als spiegel
van de BPH collectie. Hiermee werd de basis
gelegd voor de onderzoekscollectie van het
‘Religious Department’ van de Rudomino Library,
die in 2014 de felbegeerde onderzoeksstatus
verkreeg van de Russische overheid. Het
samenwerkingsverband tussen de twee
bibliotheken werd in 2006 onder auspiciën van
directeur-generaal Cultuur en Media Judith
van Kranendonk en Directeur-Generaal Hoger
Onderwijs Renk Roborgh op het Ministerie
van OCW getekend door directeuren Ekaterina
Genieva en Esther Ritman, en door Joost R.
Ritman, stichter van de BPH, waarna Esther
Ritman toetrad tot de International Advisory
Board (IAB) van de Rudomino Library. Op
9 juli 2015 ontving de BPH bericht van het
overlijden van Ekatarina Genieva, directeurgeneraal van de Rudomino-bibliotheek. Zij was
de drijvende kracht achter de ontwikkeling van
het scholarly research centre, en hopelijk zal
haar opvolger zich in dezelfde geest inzetten om
deze gemeenschappelijke culturele en spirituele
traditie, zoals die in 1993 voor het eerst sinds
eeuwen weer zichtbaar werd gemaakt, voor het
Russische publiek wetenschappelijk toegankelijk
te blijven maken.
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Samenwerking met de Leerstoel Geschiedenis
van de Hermetische Filosofie (HHP)
Vanaf de vestiging van de leerstoelgroep in
1999 onder de bezielende leiding van Prof.
Dr. Wouter Hanegraaff is er sprake geweest
van een dynamische uitwisseling tussen de
BPH en HHP. Om Amsterdam te profileren als
‘hermetische hoofdstad van de wereld’ staat
op de websites van beide partners een speciale
pagina over ‘Hermetisch Amsterdam’, waarin
ook naar de twee instituten verwezen wordt.
HHP was nauw betrokken bij de pilotfase van het
project Hermetically Open, en was niet alleen
inhoudelijk maar ook financieel betrokken bij
de Infinite Fire Webinar & Interview Series.
In 2013 werkte de BPH in het kader van het
project ‘Enchanted Modernities’ nauw samen
met Dr. Marco Pasi bij de totstandkoming van
de tentoonstelling ‘Schoonheid als de afdruk
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van de kosmos’. Hij verzorgde de inleiding van
de begeleidende catalogus. In 2014 was HHP
in de persoon van Dr. Peter Forshaw betrokken
bij het meerjaren tentoonstellingsproject
‘Divine Wisdom – Divine Nature’. Peter Forshaw
was tevens spreker op het door de BPH
georganiseerde wetenschappelijke symposium
in München in 2014. De docenten van HHP
sluiten traditiegetrouw hun collegereeks af met
een bezoek aan de lopende tentoonstelling in
de BPH en een rondleiding door de afdeling
van het oude boek. Studenten krijgen hierdoor
de mogelijkheid om de originele bronnen uit
hun curriculum van dichtbij te bewonderen.
Esther Ritman geeft bij deze gelegenheid altijd
met vrucht een korte presentatie over het
Hermetically Open project en heeft daarbij
steeds studenten bereid gevonden om in de
bibliotheek als vrijwilliger een dag per week hun
steentje bij te dragen.
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De bibliotheek als virtuele ontmoetingsplaats
“Wat de Bibliotheca Philosophica Hermetica
zo bijzonder maakt is de samenhangende
visie van waaruit de collectie is opgebouwd
– het is dezelfde visie die ook ten grondslag
ligt aan mijn Leerstoelgroep aan de
Universiteit van Amsterdam. Daarom is
een nauw samenwerkingsverband tussen
deze twee instellingen in onze stad ook
zo belangrijk: 1 + 1 = 3. De sleutel tot een
schitterende toekomst ligt in het verder
ontwikkelen van ‘Hermetisch Amsterdam’
als een kernpunt met een open en
dynamisch internationaal netwerk van
academici, universiteiten, bibliotheken etc.,
waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt
van alle hedendaagse technologische
hulpmiddelen waarover we nu kunnen
beschikken.” – Prof. Dr. W.J. Hanegraaff,
‘Per Aspera Ad Fontes’

ontwikkeling in de ruimste zin van het woord. Het
Hermetisch Open project betreft verscheidene
aspecten en doelstellingen:

1. Scholarly Hermetic Circle
Traditiegetrouw was de Ritman Bibliotheek
een kenniscentrum voor alle onderwerpen
die gerelateerd zijn aan het verzamelgebied
van de bibliotheek, waarvan Hermetica,
Alchemie, Mystiek, Rozenkruisers, Gnostiek
& Westerse Esoterie en Vergelijkende
Godsdienstwetenschappen de belangrijkste zijn.
Het project Hermetically Open is er niet alleen
op gericht om de unieke inhoud en de projecten
van de BPH te delen, maar ook de wereldwijde
community actief te betrekken in een dynamische
uitwisseling. Absolute hoogtepunten in de
periode 2012-2014 waren de succesvolle Infinite
Fire Webinar Series, waarin Prof. Dr. Wouter
Hanegraaff en zijn collega’s Dr. Peter Forshaw en
Dr. Marco Pasi ieder drie webinars verzorgden.
Deze serie werd vervolgd met de Infinite Fire
Interview Series, een reeks kortere en meer
interactieve videos. Esther Ritman ging hierin in
gesprek met onder meer Dr. Marco Pasi en Prof.
Dr. Jeronimo Pisarro over Fernando Pessoa en zijn
Het project Hermetically Open, een initiatief
interesse voor esoterie, en met de sprekers van
van de BPH, heeft tot doel om de klassieke
de internationale interdisciplinaire conferentie
bibliotheektaken ook in het digitale domein
‘Around 1600’ in München. Alle videos worden
te vervullen, en bovendien een online
gepubliceerd op het The Ritman Library YouTube
kenniscentrum en ontmoetingsplatform voor
christelijk-hermetische gnosis te ontwikkelen. Een kanaal, waarop zich inmiddels al ruim 800 volgers
hebben aangemeld.
kenniscentrum is een zelfvoorzienend netwerk
dat met, voor en door de leden van de community
2. Global Hermetic Circle
wordt gevoed. Kernwoorden van het project zijn
toegankelijkheid en kennisdeling: toegang tot de in Sinds de lancering van het Hermetisch Open
de bibliotheek beschikbare bronnen en expertise project is onze Global Hermetic Circle gestaag
gegroeid. Dit gedeelte van het project spreekt een
voor het brede publiek of de global community,
wereldwijd publiek aan dat geïnteresseerd is in
zodat kennisoverdracht kan plaatsvinden.
Hermetically Open biedt ruimte voor educatie en het bestuderen en delen van de transformatieve

”
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3. Virtual Hermetic Library & Gallery
Dankzij de inzet van vrijwilliger Jozef Ritman
wordt er gewerkt aan de realisatie van een
beeldbank die de grondslag vormt van de Virtual
Hermetic Library & Gallery. Dit gedeelte van
het Hermetisch Open project is gericht op het
digitaliseren van de beschikbare bronnen in de
bibliotheek, zowel teksten als afbeeldingen.
Een gedeelte van de toegevoegde waarde van
dit project ligt in de online beschikbaarheid van
werken die niet fysiek of algemeen toegankelijk
zijn, makkelijk te vinden of te delen zijn of
exclusief in een fysieke vorm zijn bewaard.

Marketing & Communicatie
Het Hermetically Open project fungeert
eveneens als een marketing & communication
tool. Een middel of instrument, waarmee de
global community kan worden geïnformeerd,
aangesproken en betrokken. Vanaf september
2012, de kick-off van het Hermetically Open
project, is er samen met het bedrijf Aion Next
in Hongarije een marketing & communicatie
strategie geformuleerd, met als belangrijk
onderdeel de communicatie via sociale media. Op
Facebook verschijnen er dagelijks meerdere posts
waardoor de online community gestaag groeit.
De voortdurende online communicatie heeft
al tot veel bijzondere ontmoetingen en
uitwisselingen geleid met wetenschappers,
kunstenaars en geïnteresseerden van over de
hele wereld. In 2014 meldden zich auteurs uit

De BPH is actief op de volgende platforms:
Facebook 10.149 likes –
bereik ca. 10.000 pers./week
YouTube 846 likes – totaal 68.836 views
Google+ 119 volgers
totaal 92.360 weergaven
Twitter
631 volgers
Pinterest 70 volgers

31

Bi bl i ot he ca Philo so phica H e r met ica | De biblio t he ek als v irtue le ontmoetin g splaats

aard van de Hermetische wijsheid en haar
invloed in alle gebieden van kunst, wetenschap
en religie in de Westerse traditie. We verwachten
in 2015 de magische grens van 10.000 likes op
onze Facebook pagina te passeren. Populaire
series op onze Facebook pagina zijn Pearls of
Wisdom, Hermetic Reads, Hermetic Gallery,
Hermetic Holiday Trip Advisors en Inside the
Ritman Library. The Ritman Library, zoals de BPH
zich online presenteert, is ook actief op andere
sociale media zoals YouTube, Twitter, Pinterest
en Google+. In blogartikelen op de website wordt
regelmatig meer gedetailleerd verslag gedaan
over bijzondere ontmoetingen in de bibliotheek.
Ook nodigen we onderzoekers of studenten die
geïnteresseerd zijn in onderwerpen die relevant
zijn voor de bibliotheek uit een bijdrage te
leveren. Eenmaal per maand gaat er per email
een maandelijkse nieuwsbrief uit die het laatste
nieuws over de bibliotheek, inclusief de nieuwste
video’s en populaire posts op Facebook bevat.

Doelgroepen
Doelgroepen van de BPH, en in het bijzonder het
project Hermetically Open, zijn:
- organisaties en instellingen die werkzaam
zijn voor de academische gemeenschap,
zoals universiteiten, bibliotheken, studiecentra,
wetenschappelijke tijdschriften en -uitgevers
- studenten aan universiteiten, hogescholen,
kunstacademies en middelbaar en hoger
beroepsonderwijs
- educatieve, culturele en literaire instituten
- kunstenaars, musici, onderzoekers en
wetenschappers
- platforms op het gebied van kunst, wetenschap
en spiritualiteit/zingeving
- platforms voor het offline en online delen van
informatie en start-ups
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Colombia, Tsjechië, Italië, België, Amerika en ook
dichter bij huis, uit Amsterdam, die de bibliotheek
een exemplaar van hun wetenschappelijke werk
kwamen aanbieden. In vele gevallen konden
deze geschenken ook worden opgenomen in de
gangbare collectie. Het project ‘Schoonheid als
de afdruk van de kosmos’, waarin de invloed van
de theosofie en de antroposofie op de abstracte
kunst van het begin van de 20e eeuw werd
belicht, bracht een levendige uitwisseling tot
stand met diverse kunstenaars.
Website: blogartikelen & virtual library tour
Sinds de lancering van de vernieuwde website
worden er iedere maand blogartikelen
gepost, geschreven door het BPH-team en
door gastauteurs. Om de toegankelijkheid en
leesbaarheid te vergroten wordt een variëteit
aan thema’s, artikelen en auteurs aangeboden.
De BPH website biedt behalve algemene
informatie over de bibliotheek, zoals uitgebreide
collectieprofielen, bezoekersinformatie,
ontstaansgeschiedenis door oprichter Joost R.
Ritman en een profiel van het bibliotheekteam,
een overzicht van de lopende tentoonstelling,
een blog, webshop en een virtuele tour. Deze
virtuele tour biedt een inkijkje in de Bibliotheca
Philosophica Hermetica voor iedereen die
nieuwsgierig is en voor diegenen die niet
gemakkelijk een bezoek kunnen brengen. De
tour laat in woord en beeld het interieur zien
van de bibliotheek, de verschillende afdelingen,
schilderijen en kunstobjecten.

‘Manifesten 400’. De BPH diende als belangrijke
filmlocatie, en Joost en Esther Ritman maakten
deel uit van het advies comité.
Nieuwsbrief
De Bibliotheca Philosophica Hermetica verstuurt
maandelijks een Engelstalige online nieuwsbrief
via het online programma MailChimp. Ook wordt
deze aangekondigd op de website en via de
Facebook pagina. Geïnteresseerden kunnen zich
voor de nieuwsbrief aanmelden via de website
en/of de Facebook pagina. Eind 2014 stond
de teller op rond de 3.200 aanmeldingen. De
nieuwsbrief is er voor iedereen die op de hoogte
wil blijven van nieuws en activiteiten van de BPH.
Om de nieuwsbrief voor een zo groot mogelijk
publiek aantrekkelijk te maken is gekozen voor
een Engelstalige berichtgeving. We hebben
aanmeldingen uit alle delen van de wereld, van
studenten en wetenschappers, maar ook van
algemeen geïnteresseerden, leden van culturele
en religieuze instellingen, en zakelijke relaties.
De nieuwsbrief bestaat elke maand uit een viertot zestal onderwerpen, waaronder recente
blogartikelen, onlangs gepubliceerde webinars,

Gastbloggers werkzaam in het wetenschappelijk
veld waren in 2014 onder andere Fabrizio di Bella
over een onderzoeksproject naar de invloeden
van Hermetica, Mystiek en christelijke theosofie
op het werk van Jacob Böhme, recensies van
Drs. Joyce Pijnenburg en Drs. Frank van Lamoen
over de tentoonstelling ‘Art and Alchemy’ in
Düsseldorf, en een artikel van Prof. Dr. Raimon
Arola getiteld ‘De aartsengel of de lichaamsgeest’
naar aanleiding van de tentoonstelling
‘Schoonheid als de afdruk van de kosmos’.
Soms betreft een blog een korte aankondiging,
zoals een filmopname van een uur door
filmmaker Wolfgang Jung, die een unieke inkijk
biedt in het eerste voorbereidende bezoek
van de makers van de documentaire ‘Reise
ins Unerwartete’ in het kader van het project
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aangekochte werken, recent verschenen
publicaties en/of e-books, tentoonstellingen,
foto’s en/of video’s van rondleidingen, patronage
projects, gerelateerde evenementen en
zogenaamde Pearls of Wisdom: ‘words of the
wise to inspire daily life’.
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Een bijzonder moment was het bezoek
van de Belgische kunstenares Mireille
Robbe, die haar serie kunstwerken met de
naam V.I.T.R.I.O.L kwam presenteren. Dit
acronym verwijst naar het beroemde
alchemistische motto ‘Visita Interiora
Terrae Rectificando Invenies Occultum
Lapidem’: ‘Bezoek het binnenste van de
aarde, al zuiverend vind je de verborgen
steen’. Mireille Robbe vertelde hoe zij
via Facebook op de website van de BPH
werd geattendeerd. Zij raakte gegrepen
door de alchemie en het mysterie van
transformatie, en koos dit als uitgangspunt
voor een serie kunstwerken. De BPH
besteedde op haar beurt een blogartikel
aan het werk van Robbe ten behoeve van
de Global Hermetic Circle.

Tijdens het project ‘Schoonheid als
de afdruk van de kosmos’ ontstond
een bijzondere uitwisseling tussen
galeriehoudster en kunstenares Winnie
Teschmacher, die de BPH al jaren online
volgde, en directeur Esther Ritman.
Winnie vroeg haar namens de kunstenaars
Bernadet ten Hove, Ton Mars en Frank
Sciarone om tijdens de opening van de
tentoonstelling ‘White Radiance’ in de
Ketelfactory iets te vertellen over de BPH
en over het project Hermetically Open.
Deze voordracht mondde uit in een
levendig gesprek over wat de kunstenaars
bewoog om het samenspel tussen woord
en beeld tot uitdrukking te willen brengen.
De film van deze middag werd via de social
media van beide partners online gedeeld.
Een van de bezoekers van die middag,
een docent van kunstacademie Minerva,
nam enkele maanden later zijn leerlingen
mee naar de BPH in het kader van het
educatieve project ‘En er was Licht!’. Enkele
maanden later besteedde de BPH in een
blogartikel aandacht aan het nieuwe boek
van Winnie Teschmacher, Spaces of Silence,
over haar glassculpturen. Geïnspireerd
door Jacob Böhme’s beschrijving van
de ‘Ungrund’ of primordiale ruimte
die onbeweeglijk en toch voortdurend
scheppend is, beschrijft zij hoe zij met haar
glassculpturen de grenzen van materiële en
technische dimensies wil voeren tot in de
open ruimte van ideeën.
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Financieel overzicht
Inkomsten
De algemene kosten en een deel van de projectkosten werden in de beleidsperiode 2013-2014 gedekt
door een bedrag van € 825.000,- aan periodieke schenkingen, € 44.500,- aan particuliere schenkingen
en € 5.896,79 aan overige donaties.
In 2013 ontving de BPH € 2.000,- van het Karl Koenig Institut für Kunst voor het ontwikkelen van de
e-books van Schoonheid als afdruk van de Kosmos in het Nederlands en Engels, en een particuliere gift
van € 5.000,- van Maria Dulce uit Brazilië voor de ontwikkeling van de webstore.
In 2014 kon het onderwijsproject ‘En er was Licht!’ worden gerealiseerd door een bijdrage van de Iona
Stichting ad € 1.250,-. De International Rosycross Foundation draagt door middel van een schenking
van € 100.000,- over de periode 2014-2016 bij aan de kosten van het Manifesten 400 project. In
september 2014 verscheen het rijk geïllustreerde overzichtswerk Göttliche Weisheit – Göttliche Natur /
Divine Wisdom – Divine Nature in een oplage van 400 Duitstalige en 400 Engelstalige exemplaren.
INKOMSTEN

2013

2014

Totaal

Periodieke schenkingen
Sponsoring projecten
Particuliere giften
Donaties website
Fellows
Vrienden
Donatiepot
Entreegeld
Uitgeverij In de Pelikaan

€ 425.000,00
€ 33.750,00
€ 4.500,00
€ 655,00
€€ 697,17
€ 603,41
€ 3.479,49
€ 3.851,18

€ 400.000,00
€ 25.000,00
€ 40.000,00
€ 1.050,00
€ 1.500,00
€ 458,00
€ 933,21
€ 4.151,93
€ 17.702,05

€ 825.000,00
€ 58.750,00
€ 44.500,00
€ 1.705,00
€ 1.500,00
€ 1.155,17
€ 1.536,62
€ 7.631,42
€ 21.553,23

Totaal

€ 472.536,25

€ 490.795,19

€ 963.331,44

Vriendenstructuur
Vanaf september 2015 zal tijdens evenementen en ook online een extra impuls aan de fondswerving
worden gegeven met een campagne om de verzelfstandiging van de BPH en haar verhuizing naar
het Huis met de Hoofden te helpen realiseren. Donateurs kunnen via de website een eenmalige
donatie doen. Daarnaast bestaan er een aantal mogelijkheden om op reguliere basis de bibliotheek
te ondersteunen. Een overzicht van de vriendenstructuur en lidmaatschappen en de bijbehorende
privileges is te vinden in de bijlage op p. 44.
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Meerjarenbegroting 2015-2016
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Toelichting op de meerjarenbegroting 2015-2016
1.1
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1.3

1.6

4.4
4.5
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In de algemene kosten is een stelpost
van € 5.000,- opgenomen ten behoeve
van eventueel onderhoud of restauratie
aan de collectie.
De BPH betaalt tot aan 2016 geen
huur voor de locatie Bloemstraat 1319. De gebouwkosten betreffen de
kosten voor belasting, energie, water,
alarm en onderhoud.
In de personeelskosten zijn naast de
kosten voor de fulltime medewerkers
ook de kosten opgenomen voor de
conservator- en leeszaalpost.
Bedrag te verkrijgen d.m.v. fondsenwerving via beschikbare fondsen en
sponsoring bedrijfsleven.
Bedrag te verkrijgen via de vriendenstructuur.
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Vooruitblik op de beleidsperiode 2015 - 2016
Het beleid voor de jaren 2015-2016 is door het
bestuur van de BPH goedgekeurd op basis van
de in hoofdstuk 1 toegelichte visie, en de in
hoofdstuk 6 gepresenteerde meerjarenbegroting.
De belangrijkste projecten in 2015 en 2016
worden in dit hoofdstuk beschreven. De geplande
verhuizing van de BPH is een apart project,
en vormt als zodanig geen onderdeel van de
meerjarenbegroting van Stichting BPH.
Voortzetting tentoonstelling ‘Divine Wisdom –
Divine Nature’
Het belangrijkste project van de BPH in 2015
is de tentoonstelling ‘Goddelijke Wijsheid
– Goddelijke Natuur. De boodschap van de
Rozenkruisersmanifesten in de beeldtaal van
de zeventiende eeuw’. Deze wordt, zoals reeds
beschreven in hoofdstuk 3, in de jaren 2014-2018
georganiseerd naar aanleiding van het vierde
eeuwfeest van de Rozenkruisersmanifesten.
Het schitterend geïllustreerde werk van Daniël
Mögling, Speculum sophicum Rhodo-stauroticum
(1618), dat een prominente plaats inneemt in
de tentoonstelling, wordt vaak beschouwd als
‘het vierde manifest’. De overige manifesten
verschenen in respectievelijk 1614, 1615 en 1616.
In de tentoonstelling wordt met name aandacht
besteed aan de rijke grafische kunst in de werken
van enkele auteurs, die het Rozenkruisersideaal
van een wereldwijde innerlijke reformatie niet
alleen van harte ondersteunden, maar ook
visualiseerden en nader uitwerkten. Deze beoogde
reformatie bestond niet uit een hervorming van
religie of wetenschap, maar uit de herwaardering
van de mens als ‘microkosmos’ of kleine wereld,
als spiegel van de natuur en van God.
Dit meerjarige project, waarvoor het meeste
voorbereidende werk verricht is in de jaren 2013
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en 2014, biedt de BPH de perfecte gelegenheid om
zich in de komende jaren in eigen huis optimaal
voor te bereiden op de verhuizing naar het Huis
met de Hoofden, terwijl de tentoonstelling ‘op
toernee’ is in Europa.
Goddelijke Wijsheid – Goddelijke Natuur:
tentoonstelling en nieuwe publicatie
Prof. Dr. Henk Woldring, auteur van een recent
verschenen boek over leven en werk van Jan
Amos Comenius, opent de tentoonstelling op
11 september. Bij deze gelegenheid presenteert
Esther Ritman het eerste exemplaar van de
gelijknamige publicatie in het Nederlands.
Daarnaast introduceert zij de plannen voor de
verhuizing naar het Huis met de Hoofden voor
eigen kring, waartoe ook de ontvangers van de
online nieuwsbrief behoren. Met een oproep aan
alle aanwezigen om de toekomst van de BPH in
het Huis met de Hoofden ook financieel te helpen
realiseren, zet zij bovendien een uitgebreide
fondswervingscampagne in gang.

De grootsheid van de geest

In 2015 verschijnt de Nederlandstalige uitgave
Goddelijke Wijsheid – Goddelijke Natuur. De
boodschap van de Rozenkruisersmanifesten in de
beeldtaal van de zeventiende eeuw in de Asclepius
reeks, de publieksreeks van In de Pelikaan. Ook
vertalingen in het Pools, Tsjechisch en Spaans zijn
in voorbereiding.
In 2016 wordt in de Pimander reeks Jacob Böhme.
Theoscopia: Het zien van God uitgebracht,
vertaald en van commentaar voorzien door Dr.
Boudewijn Koole. Daarnaast wordt, eveneens in
de Pimander reeks, de gebundelde dundrukeditie
gepubliceerd van: Corpus Hermeticum (vertaald
door Prof. Dr. Gilles Quispel en Prof. Dr. Roelof
van den Broek), Asclepius (vertaald door Prof. Dr.
Gilles Quispel) en Hermes Trismegistus. Inleiding,
teksten, commentaren (vertaald door Prof. Dr.
Roelof van den Broek). Roelof van den Broek heeft
voor deze editie delen van het Corpus Hermeticum
gereviseerd en een nieuwe inleiding bij alle drie de
uitgaven geschreven.

Op 7 november 2015 staat tijdens een symposium
in de Westerkerk, die de BPH samen met Filosofie
Magazine en Stichting Rozenkruis organiseert,
het thema ‘de grootsheid van de geest’ centraal.
De dag begint met een inleiding in het denken
van de zeventiende-eeuwers en een schets van
het intellectuele klimaat in hun Amsterdam.
Wat maakte Amsterdam zo’n relatief veilige
plek voor de vrije geesten? De dag eindigt met
perspectieven voor de toekomst. Vormen de
hermetische gedachten een inspiratiebron
voor een nieuwe spiritualiteit? Wijzen nieuwe
ontdekkingen in de neurowetenschappen
op de actualiteit van de inzichten van de
Amsterdamse denkers? Zijn die inzichten de basis
voor fundamentele veranderingen? Voor een
herwaardering van de geest? Sprekers zijn Russell
Shorto, Peter Forshaw, Esther Ritman, Henk
Woldring, Arie Bos en Hans van den Hooff. Voor
en na het symposium kunnen bezoekers gratis de
tentoonstelling in de bibliotheek bezoeken.
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Hermetically Open
In het kader van het project Hermetically
Open, en in het bijzonder de ‘Virtual Hermetic
Library & Gallery’, vindt van oktober 2015 tot
maart 2016 een upgrade plaats van de online
catalogus, die sinds het jaar 2000 raadpleegbaar
is via de website van de BPH. Projectmanager
is Rixande Oosterwijk. Zij werkt hiervoor nauw
samen met de conservatoren José Bouman en
Cis van Heertum, Jozef Ritman, vrijwilliger Bertil
Schaart en met de ICT-projectpartners van de
BPH: Multimediation, Yerz.nl, Aquarius Hand
(Hongarije). Vrijwilligster Angelique Lont heeft
Jozef Ritman in 2014 en 2015 ondersteund bij het
digitaliseren van het fotoarchief. In 2015 is stagiair
Andreas Latsias (Cyprus) begonnen in de afdeling
moderne drukken alchemie per boek de cover,
inhoudsopgave en inleiding te digitaliseren.
Nieuwe partner voor de upgrading van de
catalogus is Picturae. Dit bedrijf heeft een traject
voor digitalisering, collectiebeheer, ontsluiting en
e-marketing ontwikkeld dat naadloos blijkt aan
te sluiten bij de visie van het project Hermetically
Open. De vernieuwde catalogus zal worden
beheerd in het door Picturae ontwikkelde media/
metadata beheerssysteem Memorix Maior. Door
een speciale bibliotheekcomponent wordt een
directe koppeling tot stand gebracht tussen de
database en de website. Per titel maakt een
icoontje zichtbaar of er digitale content van
een boek aanwezig is. In de tweede fase van
het project worden de bronnen van de BPH
gekoppeld aan openbare informatiebronnen
door middel van Linked Open Data. Hiermee
wordt een belangrijke doelstelling van het
Hermetically Open project gerealiseerd, namelijk
om de collectie van de BPH te laten fungeren als
taxonomie, dus als grondslag van het beoogde
online kenniscentrum en ontmoetingsplatform
voor christelijk-hermetische gnosis.
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‘God is geestig’ – symposium ter ere van
Gilles Quispel
Op 28 mei 2016 zal de Bibliotheca Philosophica
Hermetica de honderdste geboortedag van
Prof. Dr. Gilles Quispel herdenken met een
symposium gewijd aan deze ‘nestor van de
gnosis’, die ook voor de bibliotheek veel
heeft betekend. Zo vertaalde hij, samen met
Prof. Dr. Roelof van den Broek, het Corpus
Hermeticum, verder de hermetische Asclepius
en twee belangrijke gnostische bronteksten
uit de Nag Hammadi codices: Valentinus de
gnosticus en het Evangelie der Waarheid en het
Evangelie van Thomas. De nauwe band tussen
de bibliotheek en Gilles Quispel, wiens archief
de BPH mocht verwerven, kwam al eerder
tot uitdrukking in 1996, toen de BPH ter ere
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van zijn tachtigste verjaardag een eendaags
symposium organiseerde met sprekers uit
binnen- en buitenland, dat uitmondde in de
bundel From Poimandres to Jacob Böhme
(2000). Het symposium van volgend jaar zal
de rol belichten van Gilles Quispel als pionier
van de studie van de gnosis en daarnaast de
plaats en status van gnosis- en hermetica
studies in Nederland en de wereld. De volgende
sprekers hebben toegezegd: Roelof van den
Broek, Annine van der Meer, Boudewijn
Koole (allen promovendi van Gilles Quispel),
verder Tjeu van den Berk, Prof. Dr. Wouter
Hanegraaff van de Leerstoelgroep Geschiedenis
van de Hermetische Filosofie, en, indien
mogelijk, Dr. Elaine Pagels, die een bijzondere
wetenschappelijke en vriendschappelijke band
onderhield met de laureaat. Componist Leo
Köhlenberg, die eerder door het Evangelium
veritatis (Evangelie van de Waarheid) werd
geïnspireerd tot het componeren van een
muziekstuk, zal bij deze gelegenheid een
muziekstuk ten gehore brengen geïnspireerd op
het Corpus Hermeticum.
Project ‘Geheime Figuren der Rosenkreuzer’
De BPH doet al sinds 2002 onderzoek naar
de oorsprong van de zogeheten ‘Geheime
Figuren der Rosenkreuzer’ en de herkomst
van de daarin opgetekende teksten en
symbolische voorstellingen uit de 16e en 17e
eeuw die in diverse handschriften bewaard
zijn gebleven. Directeur Esther Ritman en haar
wetenschappelijke staf zullen met de Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover spreken
over een langere termijn samenwerkingsproject
dat, naast de identificatie van de Geheime
Figuren, tot doel heeft de betrokkenheid van
‘universeel geleerde’ Leibniz bij de beweging
van de Gold- und Rosenkreuzer te onderzoeken.
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De BPH in het Huis met de
Hoofden
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Stichting Het Wereldhart
Om de vermaatschappelijking
van zijn levenswerk kracht bij
te zetten heeft Joost R. Ritman
op 21 maart 2015 Stichting Het Wereldhart in
het leven geroepen. De naam is onder meer
ontleend aan een van zijn gevleugelde uitspraken
dat Amsterdam een hart heeft waar de hele
wereld in past.
De stichting heeft tot taak een actief internationaal fondswervingsbeleid te ontwikkelen
ten behoeve van de stichting BPH; samenwerkingen met institutionele partners en
particulieren aan te gaan voor de ontwikkeling
van de collectie en de expertise van de BPH
als gespecialiseerde onderzoeksbibliotheek in
de breedst denkbare zin; de huisvesting van
de BPH als museumbibliotheek in het Huis
met de Hoofden te helpen realiseren; een
podiumfunctie te ontwikkelen in het Huis met de
Hoofden voor een breed scala aan activiteiten
die een inhoudelijke relatie hebben met het
gedachtegoed van de BPH.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd
door Esther Ritman (voorzitter), Drs. Peter Huijs
(secretaris) en Carel Hes (penningmeester).
Stichting het Wereldhart vormt een personele
unie met Stichting Bibliotheca Philosophica
Hermetica.
Van Amsterdamse Schatkamer tot Ambassade
van de vrije geest
Amsterdam is wereldwijd bekend als de stad
waar sinds de 17e eeuw een relatief grote
vrijheid van drukpers, religie en meningsuiting
bestond. De BPH ziet het als haar taak om
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Amsterdam als stad van het vrije denken te
profileren en heeft dit sinds 2008 tot uitdrukking
gebracht met tentoonstellingen als ‘Libertas
Philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije
wereld’, ‘Een nieuwsgierige Tsaar: Peter de
Grote op zoek naar de geheimen der natuur
in Amsterdam’ en ‘Alchemie aan de Amstel.
Hermetische Geneeskunde in de Gouden
Eeuw’. Uit onderzoek door de BPH is bovendien
gebleken dat het Huis met de Hoofden al vanaf
1634 als vrijhaven in het hart van Amsterdam
fungeerde. De toenmalige eigenaars, de familie
De Geer, ondersteunden op grote schaal
dissidente schrijvers en religieuze vluchtelingen.
Hun rijke huisbibliotheek getuigde van hun
brede belangstelling en bevatte werken van
onder meer Jan Amos Comenius, Jacob Böhme
en Benedictus de Spinoza. De BPH is van plan
om het Amsterdamse netwerk van vrijdenkers
in samenwerking met culturele, academische
en bibliotheekpartners zichtbaar te maken,
en onder de titel ‘Magisch Amsterdam’ te
presenteren tijdens de openingsmanifestatie in
het Huis met de Hoofden. Zo herneemt het Huis
in de 21e eeuw zijn functie als ‘Ambassade van
de vrije geest’, waarin het geestelijke erfgoed
van de Westerse cultuur in dialoog treedt met
inzichten uit andere culturen.

Stichting tot Behoud van het Huis met de
Hoofden

Voor de openingstentoonstelling in het Huis
met de Hoofden wil de BPH een tentoonstelling
bieden waarin allerlei aspecten van het ‘magisch
Amsterdam’, de tot de verbeelding sprekende
vrijhaven van de Republiek, aan de orde komen.
Te denken valt aan de bibliotheek van de familie
De Geer, Amsterdam als drukkerscentrum,
Amsterdam als onderkomen van dissidenten,
netwerken van dissidenten in binnen- en
buitenland met als aanknopingspunt Amsterdam,
ontwikkelingen in de (natuur)wetenschappen,
het Athenaeum Illustre, onderwijs. Uiteraard
zal hierbij worden onderzocht in welke mate
de collecties van collega-instellingen niet alleen
aanleiding geven tot relevante bruiklenen,
maar ook zelf ruimte bieden voor thematische
nevententoonstellingen en het opzetten van
educatieve programma’s, ten einde een zo
breed mogelijk publiek te bereiken. De voor
de hand liggende musea zijn onder meer het
Amsterdam Museum, het Joods Historisch
Museum/Ets Haim. In Magisch Amsterdam zullen
allerlei vertegenwoordigers van hermetische
en spirituele bewegingen, die vooral in de 17e
en 18e eeuw Amsterdam bevolkten, tot leven
komen en zal hun invloed op kunst en cultuur
zichtbaar worden gemaakt.
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Gedurende de beleidsperiode 2013-2014
heeft een enthousiast team onder leiding
van Jons Hensel, voorzitter van de Stichting
tot Behoud van het Monument Huis met de
Hoofden, zich ingezet om de bouwvergunning
voor het Huis met de Hoofden te Keizersgracht
123, Amsterdam te verkrijgen en daarmee
de geplande verhuizing van de BPH een stap
dichterbij te brengen. Het Huis met de Hoofden
is een rijksmonument uit 1622, vermoedelijk
gebouwd door Hendrick de Keijser, die ook de
Westerkerk bouwde. De rijke koopmansfamilie
De Geer betrok in 1634 dit pand. Behalve een
functie als woonhuis met een uitgebreide
bibliotheek ontvingen zij tal van tegendraadse
denkers die er vrijelijk met elkaar van gedachten
konden wisselen. Een vergelijkbare functie
zal het huis nu weer krijgen: een woonhuis,
gecombineerd met ontvangstruimten en een
bibliotheek. In het souterrain van Keizersgracht
123 kan de collectie moderne drukken van de
Bibliotheca Philosophica Hermetica worden
geraadpleegd in de open-kastopstelling, terwijl
de ‘schatkamer’ op de eerste etage aan de
grachtkant op uitnodiging kan worden bezocht.
Naar verwacht zal begin 2016 kunnen worden
gestart met de funderingswerkzaamheden
en de casco-verbouwing van het pand. Via de
website www.huismetdehoofden.nl zal verslag
worden gedaan van de renovatie. Ook zullen
met regelmaat wetenswaardigheden over de
geschiedenis van het Huis worden gepubliceerd.
De verbouwing wordt begeleid door Jozef
Ritman, zoon van de stichter van de BPH, terwijl
directie en staf van de BPH verantwoordelijk zijn
voor de programmering van het Huis met de
Hoofden tijdens en na de verbouwing.

Openingsmanifestatie Magisch Amsterdam
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Bijlagen
STEUN ONS
De BPH is dankzij het mecenaat van de stichter
uitgegroeid van particulier initiatief tot een
wetenschappelijke onderzoeksbibliotheek. Sinds
2009 is zij een zelfstandig instituut en kan zij blijven
bestaan met de hulp en de steun van velen. Het
gebouwbeheer en de programmering worden
grotendeels dankzij schenkingen gerealiseerd, en uw
steun is dan ook hard nodig.
VRIENDENSTRUCTUUR
• Vriend
€ 50 per jaar
• Fellow		
€ 500 per jaar
• Live Fellow
€ 5.000 eenmalig
• Patron
€ 50.000 of meer
Dit kan door middel van eenmalige donaties,
jaarlijkse donaties, periodieke schenkingen of
fonds op naam.
ANBI
De stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica is
sinds 2009 een algemeen nut beogende instelling
(ANBI). Volgens de Geefwet worden giften met
een bepaald percentage verhoogd, waardoor in de
belastingaangifte een hoger bedrag kan worden
afgetrokken.
PERIODIEKE GIFTEN
Bij een periodieke gift à € 1.000,- betekent dat een
bedrag van € 1.250,-. Wanneer uw inkomen in box I
wordt belast, levert dit een belastingbesparing op van
52% (€ 650,- van € 1.250,-). De gift van € 1.000,kost u dan per saldo € 350,- per jaar. Er geldt geen
aftrekdrempel en aftrekplafond bij een periodieke gift.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
bestuursvoorzitter Mirjam Duivenvoorden-Ritman,
via bph@ritmanlibrary.nl.
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VOORDELEN
VRIEND
• Jaarlijkse bijdrage € 50
• Gratis jaarkaart twv € 30
• Maandelijkse nieuwsbrief
• 10% korting op publicaties
FELLOW
• Jaarlijkse bijdrage € 500
• Voordelen VRIEND +
• 2 gratis jaarkaarten
• Preview of gratis rondleiding op afspraak door
nieuwe tentoonstellingen
LIFE FELLOW
• Eenmalige bijdrage € 5.000
• Voordelen FELLOW +
• 5 gratis jaarkaarten
• Gratis groepsrondleiding voor max. 15 personen
PATRON
• Bijdrage € 50.000 of meer
• Voordelen LIFE FELLOW +
• Giftexemplaar nieuwe publicaties
• Ontvangst beleidsplan
• Vermelding op website
OVERIGE ONDERSTEUNING
SPONSORING
Ook als bedrijf kunt u de bibliotheek steunen door
middel van projectsponsoring voor tentoonstellingen,
publicaties, digitalisering etc.
VRIJWILLIGERS
Uiteraard kunt u zich ook via bph@ritmanlibrary.nl
opgeven als vrijwilliger.

HUISREGELS BPH – bezoekers

Boeken raadplegen
1. Raadpleging van boeken vindt plaats aan de
leestafel op de begane grond of in de leeszaal
op de 1e verdieping.
2. Bezoekers kunnen via de computers in de
leeszaal de online catalogus raadplegen. De
computers zijn alleen bestemd voor dit doel.
Het is niet toegestaan de computer langer
dan een kwartier achtereenvolgend te
gebruiken als er meerdere bezoekers zijn.
3. Het gebruik van een eigen laptop is
toegestaan. Er is een Wi-Fi netwerk
beschikbaar.
4. Bezoekers mogen zelf boeken uit de kast
pakken als ze daarvoor in de plaats een rood
markeerbordje plaatsen. Boeken dienen te
worden achtergelaten op de leestafels en
mogen niet zelf worden teruggezet.

Mocht een van deze regels niet gerespecteerd
worden dan zijn medewerkers bevoegd om
bezoekers te verzoeken het pand te verlaten of
indien nodig de politie in te schakelen.
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Algemeen
1. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een
geldig entreebewijs.
2. Jassen en tassen dienen te worden
achtergelaten in de garderobe of in een kluisje.
3. Fotograferen, filmen of bellen is niet
toegestaan zonder toestemming.
4. Eten of roken is niet toegestaan.
5. Drinken is alleen toegestaan rondom de
watercooler.
6. Bezoekers hebben alleen toegang tot de
openbare ruimtes op de begane grond en tot
de leeszaal op de 1e verdieping.
7. Bezoekers dienen tijdens de lunchpauze van
12.30-13.30 uur het gebouw te verlaten.
8. Bezoekers dienen te allen tijde met respect om
te gaan met de bibliotheekmedewerkers,
andere bezoekers en het gebouw.

5. Het is verboden in boeken te schrijven of
op enige andere wijze beschadigingen aan te
brengen.
6. Kopieën maken uit moderne boeken is
mogelijk tegen betaling en met toestemming
van een medewerker.
7. Scans van afbeeldingen of teksten zijn tegen
betaling aan te vragen bij een medewerker.
Hier dient tevens een reproductievergoeding voor
betaald te worden.
8. Het is verboden boeken uit de bibliotheek mee
te nemen. Medewerkers kunnen vragen om
bij het verlaten van de bibliotheek de tassen
van bezoekers te inspecteren.
9. Voor het raadplegen van oude drukken
of handschriften dient minimaal 2 dagen
voorafgaand aan het bezoek een aanvraag te
worden ingediend per mail. De bezoeker dient
een verklaring te tekenen.
10. Bij het inzien van oude drukken dient de
bezoeker zich aan de speciale voorschriften
van de verklaring te houden.
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STATISTIEKEN
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PUBLICATIES VAN ‘IN DE PELIKAAN’,
DE UITGEVERIJ VAN DE BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA HERMETICA, 1985 – HEDEN
1985

De klassieke erfenis der Rozenkruisers, catalogus bij een
tentoonstelling in de Bibliotheca Philosophica Hermetica.
(Hermesreeks 1), vi, 31, [9] pp.

1986

F. van Lamoen, Abraham Willemsz van Beyerland. Jacob Böhme
en het Nederlandse hermetisme in de 17e eeuw.
(Hermesreeks 2), 40 pp. ISBN 90 71608 01 8
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C. Gilly, Johann Valentin Andreae. Die Manifeste der
Rosenkreuzerbruderschaft 1586-1986. (Hermesreeks 3), 144 pp.
ISBN 90 71608 02 6 (2e druk 1986).

De Hermetische Gnosis. Catalogus van een tentoonstelling in de
Bibliotheca Philosophica Hermetica. Samenstelling:
F. van Lamoen. (Hermesreeks 4), 88 pp. (2e druk 1990).

1987

Choix des sources de l’ésotérisme occidental. (Hermesreeks 5),
[38 pp.]

1988

C. Gilly (red.), Das Erbe des Christian Rosenkreuz. Johann
Valentin Andreae 1586-1986 und die Manifeste der
Rosenkreuzerbruderschaft 1614-1616. 228 pp.
ISBN 3 7762 0279 3

H.M.E. de Jong, Les symboles spirituels de l’alchimie. Exposition
à l’occasion du Festival International de l’Esotérisme.
(Hermesreeks 6), 143 pp.
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F. van Lamoen, The Hermetic gnosis. Catalogue of an
exhibition at the Bibliotheca Philosophica Hermetica.
(Hermesreeks 7), 88 pp.

F. Secret, Kabbale et philosophie hermétique. Exposition
à l’occasion du Festival International de l’Esotérisme.
(Hermesreeks 8), 119 pp.

1990

M. Lane Ford, Christ, Plato, Hermes Trismegistus. The Dawn
of Printing. Catalogue of the incunabula in the Bibliotheca
Philosophica Hermetica. (Pimander. Texts and Studies
published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica 1).
ISBN 90 600 4406 1
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1989

Corpus Hermeticum. Ingeleid, vertaald en toegelicht door
R. van den Broek en G. Quispel. Amsterdam; In de Pelikaan,
1990. (Pimander. Texts and Studies published by the
Bibliotheca Philosophica Hermetica 2). 206 pp. ISBN 90
71608 08 5 (5e druk 2003); 4e druk tevens verschenen in
cassette samen met Asclepius, zie onder 1996.
F. van Lamoen, Hermes Trismegistus. Pater philosophorum.
Tekstgeschiedenis van het Corpus Hermeticum.
(Hermesreeks 9), 152 pp. (2e druk 1990).

F. Secret, Kabbala en hermetische filosofie. Tentoonstelling
in de Bibliotheca Philosophica Hermetica. (Hermesreeks
10), 147 pp. Vertaling van Kabbale et philosophie
hermétique.

1991

Tevens beschikbaar als e-book. F. van Lamoen, La
gnose hermétique. Exposition à l’occasion du Festival
International de l’Esotérisme. (Hermesreeks 11), 87 pp.
Vertaling van De hermetische gnosis.

49

1992

Johannes Amos Comenius. Via lucis. De weg van het licht.
Vertaald door J.M. Schadd en
R.M. Bouthoorn. (Pimander. Texts and Studies published by
the Bibliotheca Philosophica Hermetica 3). 183 pp.
ISBN 90 263 1196 6

J. Bouman, Splendor solis. Een 16e-eeuwse alchemistische
traditie verbeeld in 1992. (Hermesreeks 12), [18 pp.]
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1993

C. Gilly, 500 Years of Gnosis in Europe. Exhibition of
printed books and manuscripts from the gnostic tradition.
(Hermesreeks 13), 312 pp.

C. Gilly, Paracelsus in der Bibliotheca Philosophica Hermetica.
Ausstellung zum 500. Geburtsjahr des Theophrastus Bombast
von Hohenheim, Paracelsus genannt.
(Hermesreeks 14), 85 pp. ISBN 90 71608 03 4

1994

C. Gilly. Adam Haslmayr. Der erste Verkünder der Manifeste
der Rosenkreuzer. (Pimander. Texts and Studies published
by the Bibliotheca Philosophica Hermetica 5). 296 pp. Index.
ISBN 3 7728 1698 3

Tevens beschikbaar als e-book. A. McLean, The silent
language. The symbols of hermetic philosophy.
(Hermesreeks 15),
92 pp. ISBN 90 71608 05 0

1995
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C. Gilly, Cimelia Rhodostaurotica. Die Rosenkreuzer im Spiegel
der zwischen 1610 und 1660 entstandenen Handschriften und
Drucke. (Hermesreeks 16), xii, 191 pp.
ISBN 90 71608 06 9 (2e herziene druk 1995)

1996

Asclepius. De volkomen openbaring van Hermes
Trismegistus. Vertaald, bezorgd en ingeleid door G. Quispel.
(Pimander. Texts and Studies published by the Bibliotheca
Philosophica Hermetica 6). 306 pp. ISBN 90 71608 07 7
Tevens verschenen in cassette met de 4e druk van het
Corpus Hermeticum.
J. Bouman en C. van Heertum, Niet voor geleerden:
Handschriften in de volkstaal uit de hermetische traditie.
Catalogus bij een tentoonstelling in de Bibliotheca
Philosophica Hermetica. (Hermesreeks 17-1), 15 pp.
J. Bouman en C. van Heertum, Not for scholars.
Manuscripts in the vernacular from the hermetic tradition.
(Hermesreeks 17-2), 15 pp.
From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and
the Christian Tradition.
Red. R. van den Broek en C. van Heertum. (Pimander. Texts
and Studies published by the Bibliotheca Philosophica
Hermetica 4). 432 pp. Index, illus. ISBN 90 71608 10 7

2001

Rosenkreuz als europäisches Phänomen im 17.
Jahrhundert. Red. F. Niewöhner en C. Gilly. (Pimander. Texts
and Studies published by the Bibliotheca Philosophica
Hermetica 7). 406 pp. Index, illus. ISBN 3 7728 2206 1

2003

Gilles Quispel. Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der
Waarheid (Pimander. Texts and Studies published by the
Bibliotheca Philosophica Hermetica 8). 147 pp. Illus.
ISBN 90 71608 131

2004

Tevens beschikbaar als e-book. Antonin Gadal. De triomf
van de universele gnosis. (Pimander. Texts and Studies
published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica 9).
232 pp. Illus. ISBN 90 71608 14 X (herdruk 2006)
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2000

Gilles Quispel. Het Evangelie van Thomas. (Pimander. Texts
and Studies published by the Bibliotheca Philosophica
Hermetica 10). 380 pp. Illus. ISBN 90 71608 15 8
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Johannes van Oort en Gilles Quispel. De Keulse Mani-Codex.
(Pimander. Texts and Studies published by the Bibliotheca
Philosophica Hermetica 11). 248 pp. Illus., index.
ISBN 90 71608 16 6

Theodor Harmsen. ‘Drink uit deze bron’. Jacques Lefèvre
d’Étaples,geïnspireerd humanist en toegewijd tekstbezorger.
(Hermesreeks 18-1), 64 pp.
Theodor Harmsen. ‘Drink from this fountain’. Jacques
Lefèvre d’Étaples, inspired humanist and dedicated editor.
(Hermesreeks 18-2), 64 pp.
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2005

Martine Meuwese (ed.), King Arthur in the Netherlands.
(Hermesreeks 19), 71 pp., illus. (2e druk 2005)

Cis van Heertum. Philosophia symbolica. Johann Reuchlin and
the Kabbalah.
(Hermesreeks 20), 107 pp.

2006

Tevens beschikbaar als e-book. Antonin Gadal. Le Triomphe de
la Gnose universelle. (Pimander. Texts and Studies published by
the Bibliotheca Philosophica Hermetica 12). 232 pp. Illus.
ISBN 90 71608 18 2

Tevens beschikbaar als e-book. Antonin Gadal. Der Triumph der
Universellen Gnosis. (Pimander. Texts and Studies published by
the Bibliotheca Philosophica Hermetica 13). 232 pp. Illus.
ISBN 90 71608 19 0

Tevens beschikbaar als e-book. Antonin Gadal. El Triunfo de la
Gnosis Universal. (Pimander. Texts and Studies published by the
Bibliotheca Philosophica Hermetica 14). 232 pp. Illus.
ISBN 90 71608 21 2
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Roelof van den Broek, Hermes Trismegistus. Inleiding, teksten,
commentaren. (Pimander. Texts and Studies published by the
Bibliotheca Philosophica Hermetica 15), 366 pp.
ISBN 90 71608 220

Jacob Böhmes Weg in die Welt. Zur Geschichte der
Handschriftensammlung, Übersetzungen und Editionen von
Abraham Willemszoon van Beyerland.
Red. Theodor Harmsen (Pimander. Texts and Studies published by
the Bibliotheca Philosophica Hermetica 16), 450 pp., illus.
ISBN 978 37728 2446 3 | ISBN 978 90 71608 20 9

2008

Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
Red. Cis van Heertum (Asclepiusreeks 1), 336 pp.
(3e herziene druk 2009) ISBN 978 90 71608 26 1

2009

Tevens beschikbaar als e-book. Theodor Harmsen. Der magische
Schriftsteller Gustav Meyrink, seine Freunde und sein Werk
beleuchtet anhand eines Rundgangs durch die Meyrink-Sammlung
der Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam, unter
Verwendung weiterer Sammlungen. (Pimander. Texts and Studies
published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica 17),
315 pp., illus. ISBN 978 90 71608 25 4
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2007

Tevens beschikbaar als e-book. Helen Wüstefeld & Anne
Korteweg. Sleutel tot licht. Getijdenboeken in de Biblitoheca
Philosophica Hermetica. (Asclepiusreeks 2), 155 pp., illus.
ISBN 978 90 71608 28 5

2010

Tevens beschikbaar als e-book. Roelof van den Broek, Gnsosis
in de Oudheid. (Pimander. Texts and Studies published by the
Bibliotheca Philosophica Hermetica 18), 532 pp., illus.
With an index. ISBN 978 90 71608 27 8

2012

Tevens beschikbaar als e-book. Cis van Heertum, Alchemie aan de
Amstel. Over hermetische geneeskunde | Alchemy on the Amstel.
On Hermetic medicine (Hermesreeks 23). 66; 66 pp., illus.
ISBN 978 90 71608 00 1
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2013

Tevens beschikbaar als e-book. José Bouman & Cis van
Heertum, A curious Tsar: Peter the Great and discovering
nature’s secrets in Amsterdam (Hermesreeks 24),
59 pp., illus. ISBN 978 90 71608 30 8

Tevens beschikbaar als e-book. José Bouman & Cis
van Heertum, Beauty as the Imprint of the Cosmos
(Hermesreeks 25),
68 pp., illus. ISBN 978 90 71608 31 5
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Tevens beschikbaar als e-book. José Bouman & Cis
van Heertum, Schoonheid als de afdruk van de kosmos
(Hermesreeks 26), 68 pp., illus. ISBN 978 90 71608 32 2

2014

Tevens beschikbaar als e-book. José Bouman & Cis van
Heertum (Herausg.), Göttliche Weisheit – Göttliche
Natur. Die Botschaft der Rosenkreuzer-Manifeste in der
Bildsprache des 17. Jahrhunderts (Asclepiusreeks 3), 168
pp., illus. ISBN 978 90 716 08 34 6

Tevens beschikbaar als e-book. José Bouman & Cis van
Heertum (eds), Divine Wisdom - Divine Nature. The
message of the Rosicrucian Manifestoes in the visual
language of the seventeenth century (Asclepiusreeks 4),
168 pp., illus. ISBN 978 90 716 08 33 9

2015
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Tevens beschikbaar als e-book. José Bouman & Cis van
Heertum, Goddellijke wijsheid – goddelijke natuur. De
boodschap van de Rozenkruisersmanifesten in de beeldtaal
van de zeventiende eeuw. (Asclepiusreeks 5), 168 pp., illus.
ISBN 978 90 716 08 35 3
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S. Gentile en C. Gilly, Marsilio Ficino e il ritorno di Ermete
Trismegisto/Marsilio Ficino and the Return of Hermes
Trismegistus. Firenze: Centro Di, 1999. 326 pp.
ISBN 88 7038 339 3 (2e herziene druk 2001)

2002

Magia, alchimia, scienza dal ‘400 al ‘700. L’influsso di
Ermete Trismegisto/Magic, Alchemy and Science 15th-18th
centuries. The influence of Hermes Trismegistus. Red. C.
Gilly en C. van Heertum. Florence: Centro Di, 2002.
Vol. I (essays). 588 pp. Illus. ISBN 88 7038 359 8

Vol. II (catalogus, indices, bibliografie). 334 pp. Illus.
ISBN 88 7038 385 7 (2e herziene druk 2005)
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