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Inleiding

tot doel heeft om de collectie en de daarmee 
samenhangende intellectuele eigendom te 
bewaren. Het bestuur van de stichting wordt 
gevormd door leden van de familie Ritman. Op 
19 november 2012 heeft de Stichting De Phoenix 
de collectie om niet en voor onbepaalde tijd in 
bruikleen gegeven aan de Stichting BPH.   

In dit beleidsplan worden de activiteiten van 
de BPH vanaf januari 2012 beschreven die de 
contouren zichtbaar maken van de functie van 
de BPH als Amsterdamse museale bibliotheek na 
de voorgenomen verhuizing naar het Huis met 
de Hoofden. 

De inbedding in Amsterdam

De BPH streeft ernaar om reeds nu te classificeren 
voor een voorlopige museumregistratie en 
zal daarom in dit beleidsplan extra aandacht 
besteden aan de beschrijving van de facilitaire 
voorzieningen en dienstverlenende functies op 
de huidige locatie. In juli 2013 wordt de aanvraag 
ingediend op basis van honorering per 1 januari 
2015, op het moment dat de BPH operationeel is 
in het Huis met de Hoofden.
De inbedding in de stedelijke activiteiten van 
Amsterdam zal de publieke functie van het Huis 
met de Hoofden, zowel voor de bibliotheek als 
voor het algemene publiek, sterk stimuleren. 
Zoals het Huis met de Hoofden in de 17e eeuw 
al een vrijhaven was in het hart van Amsterdam 
zal de Bibliotheca Philosophica Hermetica in het 
Huis met de Hoofden een 21ste-eeuws platform 
zijn in een mondialiserende maatschappij waarin 
het geestelijke erfgoed van de Westerse cultuur 
in dialoog treedt met de inzichten die in andere 
culturen zijn verworven. 

2012-2014: een fase van transformatie 

Het bestuur en de directie van de Stichting 
Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH), in 
online communicatie ook ‘The Ritman Library’ 
genoemd naar haar stichter Joost R. Ritman, 
presenteren hierbij het beleidsplan en de 
meerjarenbegroting 2012-2014. 

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. Zij heeft met haar in 
1986 opgerichte onderzoeksinstituut ‘Het 
Ritman Instituut’ en de uitgeverij ‘In de 
Pelikaan’ internationaal faam verworven als 
wetenschappelijke onderzoeksbibliotheek. 
De bibliotheek beschikt over een unieke collectie 
van 23.000 handschriften en gedrukte boeken, 
en wordt sinds 1994 beschouwd als onmisbaar 
Nederlands cultuurbezit. Na een moeilijk jaar 
waarin de financiële crisis en de bezuinigingen 
toesloegen, heropende de Bibliotheek Ritman op 
16 december 2011 haar deuren. 

De beleidsperiode 2012-2014 is een periode van 
transformatie, waarin de aandacht uitgaat naar 
de verzelfstandiging en vermaatschappelijking 
van de bibliotheek en de voorbereiding van de 
verhuizing van de BPH naar het Huis met de 
Hoofden in het najaar 2014. 

Om een verdere verzelfstandiging van de 
bibliotheek als algemeen nut beogende instelling 
mogelijk te maken heeft Joost R. Ritman de 
eigendom van de private collectie van de BPH 
ter waarde van ca. 21 miljoen Euro in eigendom 
overgedragen aan Stichting de Phoenix, die 

B
ib

li
o

th
ec

a 
Ph

il
o

so
p

h
ic

a 
H

er
m

et
ic

a 
| 

in
le

id
in

g

4



Hermetisch Open

In 2012 is de BPH gestart met het 
meerjarenproject ‘Hermetically Open’, dat 
tot doel heeft om het verzamelterrein van de 
BPH, de christelijk-hermetische gnosis, en de 
opgebouwde wetenschappelijke expertise 
in te zetten voor het opbouwen van een 
online community, een ‘open learning lab 
environment’ voor iedereen die bronnen wil 
raadplegen of bestuderen op het gebied van de 
christelijk-hermetische gnosis voor persoonlijke, 
wetenschappelijke of andere doeleinden. Door 
het transformatieve project ‘Hermetically 
Open’ kan de BPH haar klassieke bibliotheek-
functie en wetenschappelijke functies in het 
wereldomvattende digitale domein vervullen, 
en bovendien nieuwe functies ontwikkelen die 
horen bij een moderne erfgoedinstelling:

1)   Wetenschappelijke en educatieve functie. 
Het jaar 2012 markeerde een geïntensiveerde 
samenwerking van de BPH met de in 1999 
gestichte en door Wouter Hanegraaff geleide 
Amsterdamse leerstoel voor de Geschiedenis 
van de Hermetische Filosofie (GHF) aan de 
Universiteit van Amsterdam. Het doel van de 
samenwerking is om een ‘knowledge hub’, een 
kenniscentrum, te ontwikkelen waarin een 
global online community van wetenschappers, 
kunstenaars, auteurs, studenten en anderszins 
geïnteresseerden het grensverleggende 
karakter van de hermetische wijsheid en 
haar doorwerking op de terreinen van kunst, 
wetenschap en religie kan onderzoeken en 
uitwisselen. Momenteel wordt gewerkt aan een 
samenwerkingsplan voor de komende vijf jaar, 
inclusief het formuleren van subsidieaanvragen 
voor onder meer onderzoeksprojecten op PhD en 
postdoc niveau. 

2)   Museumfunctie. Al sinds 1993 voert de 
BPH een sterk internationaal georiënteerd 
tentoonstellings- en publicatiebeleid door 
samen te werken met bibliotheken in Moskou, 
Wolfenbüttel, Florence, Venetië, Rome en 
Nederland. Sinds 2012 zoekt de BPH in 
haar tentoonstellingsbeleid niet alleen voor 
bruiklenen maar ook bij haar programmering 
aansluiting bij museale partners, zoals recentelijk 
bij Museum Boerhaave (Leiden) en de Hermitage 
(Amsterdam). In het Huis met de Hoofden zal het 
culturele profiel van de BPH nog verder worden 
versterkt. In juli zal de voorlopige museale 
status worden aangevraagd. Uitgangspunt voor 
de definitieve kwalificatie is de situatie in het 
Huis met de Hoofden per 2015, waar de BPH 
een actief publieksgericht erfgoedbeleid kan 
ontwikkelen. Voor de uitoefening van culturele 
functies zal ook een beroep worden gedaan op 
culturele fondsen en ondersteuning vanuit het 
bedrijfsleven.

3)   Verbindende functie. Het leggen van 
verbindingen door het aangaan van allianties 
met bibliotheken, universiteiten, educatieve 
en museale instellingen is altijd een speerpunt 
geweest van de BPH. De BPH vervult bovendien 
een verbindende functie die in een steeds 
grotere behoefte voorziet, namelijk die 
van een platformfunctie voor hedendaagse 
esoterische genootschappen waarvan het 
gedachtegoed tot haar verzamelterrein behoort, 
zoals vrijmetselaars, rozenkruisers, soefi’s, 
theosofen en antroposofen. Voorbeelden zijn 
een tentoonstelling over 400 jaar Rozenkruis in 
samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek 
in Den Haag en het Lectorium Rosicrucianum 
in 1998 en een symposion in 2009 met als 
thema ‘Geroepen door het Wereldhart’ waarin 
de BPH sprekers uit verschillende esoterische 
groeperingen bijeenbracht. Ook heeft de BPH 
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door participatie aan publieksevenementen 
regelmatig sprekers uit de wetenschappelijke 
wereld in contact gebracht met een algemeen 
geïnteresseerd publiek. In het najaar van 2013 
zal de BPH een tentoonstelling organiseren 
samen met Marco Pasi, een docent van de 
vakgroep GHF in Amsterdam in het kader 
van het congres ‘Enchanted modernities: 
Theosophy and the Arts’. Sinds de lancering van 
‘Hermetically Open’ en de inzet van moderne 
communicatiemiddelen tenslotte wordt een 
nieuwe doelgroep aangeboord: de ‘global 
community’ die inhoudelijk geïnteresseerd is in 
de thema’s van de bibliotheek, maar niet tot de 
wetenschappelijke of esoterische doelgroepen 
van de BPH behoort. 

4)   Economische functie. De BPH heeft tot op 
heden altijd gefloreerd dankzij het mecenaat 
van haar stichter, Joost R. Ritman, en van 
2005 tot medio 2011 dankzij een rijkssubsidie 
die uit het beheer van het rijksdeel van de 
BPH voortvloeide. Het project ‘Hermetically 
Open’ hoopt door de ontwikkeling van 
een ‘Global Hermetic Circle’ vrienden, 
belangstellenden en belanghebbenden rondom 
de bibliotheek te verzamelen die bereid zijn 
om de verzelfstandiging van de bibliotheek 
ook financieel te helpen realiseren. Bestuur 
en directie zullen zich in de beleidsperiode 
2012-2014 inzetten voor de ontwikkeling 
van een vriendenprogramma en een actief 
fondswervingsbeleid. De stichting BPH staat 
sinds 28 december 2009 geregistreerd als ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Esther Ritman

Directeur en bibliothecaris
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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 17de-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 privé-verzameling 
om te zetten in een bibliotheek die toegankelijk 
moest worden voor publiek. Een 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 20 jaar 
heeft hij de rol van mecenas op zich genomen 
en o.a. Museum Het Rembrandthuis, het 
Joods Historisch Museum, Stichting De Nieuwe 
Kerk, de Hortus Botanicus, de Westerkerk en 
de Bibliotheek van het Concertgebouworkest 
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 
Zilveren Legpenning van de stad Naarden voor 
zijn inspanningen het werk van Comenius in het 
Nederlands toegankelijk te maken. 

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 de founder’s letter 
d.d. 19 november 2011, die is gehecht aan de 
statuten van de stichting BPH, hoe hij de toekomst 
van zijn levenswerk voor zich ziet: 

Toen & nu1
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“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 woorden van 
Hermes Trismegistus: de samenhang tussen 
‘God – Kosmos – Mens’. ‘Wie met zijn geest 
over zichzelf nadenkt, kent zichzelf, kent het 
Al: het Al is in de mens.’

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 christelijk-hermetische 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 is altijd mijn streven geweest deze 
schatkamer met de samenleving te verbinden 
en de teksten – de bronnen – toegankelijk te 
maken voor een breed publiek. 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’.

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 
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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.”

Relatie met de Nederlandse overheid

Al sinds het jaar 1993 onderhoudt Joost R. 
Ritman intensieve contacten met de Nederlandse 
overheid, eerst met de minister van WVC en 
daar na met die van OCW. Deze bijzondere 
collectie is in 1994 op de lijst van beschermde 
cultuurgoederen van de Wet tot behoud van 
cultuurbezit geplaatst. In 2004 heeft de Staat 
een belangrijk deel van deze collectie, het 
zogenaamde ‘Rijksdeel’ van de BPH, in eigendom 
verworven en vervolgens weer aan de Stichting 
BPH in bruikleen gegeven. In de jaren daarna 
heeft intensief overleg plaats gevonden met het 
departement van OCW over de mogelijkheden 
van overdracht van de volledige collectie BPH 
aan de Nederlandse samenleving. In deze 
periode werd het zogenaamde ‘Ritman’ deel 
gekwalificeerd voor het successie-arrangement 
van de Successiewet 1956, waardoor 
erfgenamen te zijner tijd de bibliotheek in 
natura kunnen inbrengen ter kwijtschelding van 
successierechten.

Eind 2010 is door een conflict tussen de 
stichter Joost R. Ritman en de Friesland Bank 
een breuk ontstaan in de betrekkingen met 
OCW. Deze heeft geleid tot opzegging van de 
bruikleenovereenkomst voor het Rijksdeel, dat 
is overgebracht naar de KB 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’. 

In de herziene statuten van de Stichting BPH 
Bestuur d.d. 29 november 2011 is dan ook het 
streven naar het herstel van de samenhang van 
de BPH als beleidsdoel opgenomen. Daarvoor 
zijn structurele voorwaarden geschapen met het 
onderbrengen van het Ritman deel in een aparte 
stichting tot bewaring en door de bruikleen van dit 
eigendomsdeel opnieuw aan de Stichting BPH aan 
te bieden.  

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica

“Als elfjarige, in groep 8 van de basisschool, deed ik 
een onderzoek over getijdenboeken. Ik had allemaal 
informatie opgezocht, maar na al die plaatjes van 
mooie boeken gezien te hebben wilde ik graag een 
echt getijdenboek zien. Zo kwam ik vervolgens 
op een dag terecht in de Bibliotheca Philosophica 
Hermetica te Amsterdam. In de kernbibliotheek 
mocht ik, onder begeleiding van een conservator 
die me alles uitlegde, echte getijdenboeken zien. 
Ik denk dat dit de mooiste boeken zijn die ik in 
mijn leven heb gezien. Het beeld van de verluchte 
pagina’s met bladgoud op perkament zal me altijd 
bijblijven.” 
- Béatrice Augrandjean, stagiaire BPH

Doelstellingen

De stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica 
heeft ten doel:
•   het bijeenbrengen, -houden, onderhouden en 
uitbreiden van een collectie boeken en geschriften 
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van de Bibliotheca Philosophica Hermetica. De 
collectie omvat ca. 18.500 moderne drukken 
(werken gedrukt na 1800) en ca. 4.000 drukken 
uit de zestiende tot de negentiende eeuw; ca. 
285 handschriften daterend van na 1550 en 
enkele incunabelen en vroegere handschriften.
•   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 
binnen de Hermetica worden onderscheiden 
behoren: Hermetisme en hermetische Gnosis, 
Alchemie, Magie, Kabbala, Mystiek (laat antieke 
tijd, de Middeleeuwen en de Renaissance) 
en Paracelsisme, hermetisch spiritualisme, 
Böhmisme, Rozenkruisers, theosofisch-
alchemistische Vrijmetselarij (van de zestiende 
tot en met de 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 
monografieën die voortkomen uit het onderzoek 
van het Ritman Instituut en de Asclepius reeks 
voor publieksuitgaven.

Per 29 november 2011 heeft de 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 dat inmiddels is overgedragen 
aan Stichting De Phoenix en dat wordt beheerd 

door de 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 bibliotheek-
accommodatie ‘In de Rozenboom’ te 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

Bestuur

De heropening van de BPH op 16 december 
2011 markeerde het moment dat de bibliotheek 
haar focus weer volledig op de inhoudelijke 
doelstellingen en taken kon richten. Voor de 
‘doorstart’ van de BPH is de structuur van de 
organisatie rondom de bibliotheek aangepast. 
Het bestuur van de Stichting Bibliotheca 
Philosophica Hermetica bestaat uit Mirjam 
Duivenvoorden-Ritman (voorzitter), Hedy 
d’Ancona, Martijn van Mancius (penningmeester) 
en Maarten Meijer (secretaris). 

Het bestuur van de Stichting BPH komt drie à vier 
keer per jaar bijeen. Tijdens de vergaderingen 
worden beleidsplannen en cijfermatige 
overzichten beoordeeld, projecten die in de 
bibliotheek plaatsvinden geëvalueerd, en neemt 
men beslissingen over toekomstige projecten 
en begrotingen. Daarnaast is het bestuur nauw 
betrokken bij het openen van het overleg met 
de overheid met het doel het Rijksdeel van 
de collectie BPH, dat zich momenteel in de 
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bevindt, 
weer samen te voegen met het Ritmandeel. Het 
behoort ook tot de taken van het bestuur om 
actief mee te denken over het aantrekken van 
sponsoring en fondsenwerving om projecten 
te financieren. Naast het bestuur wordt de 
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bibliothecaris. Voor het leiden van de dagelijkse 
organisatie en het project Hermetically Open, en 
de financiële en administratieve functies, wordt 
zij bijgestaan door assistent directeur Rixande 
Oosterwijk, die sinds 2001 verbonden is aan de 
BPH. Sinds 2012 zijn de beide conservatoren 
Drs. José Bouman en Dr. Cis van Heertum, die 
vanaf respectievelijk 1983 en 1990 fulltime voor 
de bibliotheek werkzaam waren, voor 16 uur 
per week als freelance medewerkers in dienst. 
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.

Projectmedewerkers, vrijwilligers en stagiaires 

Rob Oosterwijk (Multimediation) is sinds de 
lancering van de eerste website in 2000 webmaster 

stichting bijgestaan door adviseurs op het fiscale, 
juridische en strategische vlak.

Directie en medewerkers

Per 1 januari 2012 heeft de BPH twee 
werknemers in vaste dienst, directeur en 
bibliothecaris Esther Ritman en assistent 
directeur Rixande Oosterwijk. Beide werknemers 
beschikken over een contract voor onbepaalde 
tijd op basis van een 40-urige werkweek. De 
voorwaarden voor het dienstverband zijn 
opgenomen in de arbeidscontracten. Esther 
Ritman is sinds 1985 aan de bibliotheek 
verbonden en heeft zich altijd bezig gehouden 
met de ontwikkeling van projecten en externe 
communicatie. Sinds 1994 stond zij stichter Joost 
Ritman bij in de strategische ontwikkeling van de 
bibliotheek, en in respectievelijk 2003 en 2006 
nam zij de taken over van haar collega’s Prof. 
Dr. Frans Janssen als directeur en Dr. C. Gilly als 
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van de BPH, en is verantwoordelijk voor design 
en ontwikkeling van multimediale content op 
de website en de vormgeving en productie van 
tentoonstellings- en publicatieprojecten. In 2012 is 
Eline Bochem, een MA studente van de Leerstoel 
Geschiedenis van de Hermetische Filosofie 
(GHF) aan de Universiteit van Amsterdam, op 
projectbasis voor 24 uur per week aangetrokken 
voor de uitvoering en ontwikkeling van het project 
Hermetically Open. Zij heeft een bijzondere 
belangstelling voor de ontwikkeling van de 
educatieve functie van de BPH. Voor het project 
Hermetically Open zijn eveneens op projectbasis 
aangetrokken Zoltán Ágó en Péter Árvai (Aion) 
voor technische ontwikkeling, marketing en 
communicatie, en Yerzi Hensel (Yerzi.nl) voor 
technisch onderhoud en hosting. 

Pia Ritman is als vrijwilligster voor één dag per 
week betrokken bij het project Hermetically Open. 
Sinds kort is ook Esclarmonde Ritman twee dagen 
per week in de BPH aanwezig voor administratieve 
en algemene ondersteuning. Vrijwilliger Matthew 
Shannon (Sandberg Institute) is inmiddels op 
projectbasis verantwoordelijk voor video’s 
en webinars. Béatrice Augrandjean (studente 
Liberal Arts & Sciences en Literatuurwetenschap, 
Universiteit Utrecht), die van 4 februari tot en met 
12 april 2013 stage liep in bibliotheek, zal vanaf 
september 2013 voor een dag per week worden 
ingezet voor de communicatie van de BPH via 
website en sociale media. Naast de conservatoren 
die de leeszaalfunctie op de eerste verdieping 
vervullen en rondleidingen verzorgen, ontvangen 
en begeleiden Eline, Pia, Esclarmonde en Béatrice 
de bezoekers.
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“Het is altijd mijn bedoeling geweest om deze 
schatkamer met de samenleving te verbinden en 
de aanwezige bronnen voor een breed publiek 
toegankelijk te maken. Vanaf het moment dat de 
bibliotheek haar deuren opende voor het publiek, 
is het niet alleen een collectie van boeken met 
een historische waarde, maar in de eerste plaats 
een levend instituut, hermetisch open voor 
iedereen.” - Joost R. Ritman

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 
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, waarbij de 
volgende vijf hoofdverzamelgebieden worden 
onderscheiden:

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, 
de doorwerking van de hermetische werken 
van 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.   

Alchemie 
In de BPH wordt een heel scala aan 
alchemistische teksten verzameld: zowel de 
oorsprong (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’.

De bibliotheek als schatkamer van de menselijke geest2
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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 was 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. Aandacht is er 
ook voor de latere mystieke traditie tijdens de 
Verlichting en de vroege Romantiek.

Rozenkruisers
Deze legendarische hervormingsbeweging uit 
de zeventiende eeuw, die met haar manifesten 
Fama fraternitatis, Confessio fraternitatis en 
Chymische Hochzeit, gedrukt in de jaren 1614-
1616 een enorme respons opriep in het door 
godsdienstoorlogen verscheurde Europa, 
vormt de basis van deze afdeling. Naast de 
authentieke edities uit de 17e eeuw heeft de 
BPH verschil- lende moderne edities van deze 
Manifesten, variërend van facsimile-uitgaves 
tot becommentarieerde tekstedities, en diverse 
vertalingen o.m. in het Spaans, Engels en Frans. 
Vanaf het einde van de 19e eeuw ontstaat er 
aan beide kanten van de Atlantische Oceaan 
een ware proliferatie van bewegingen die 
zich beroepen op het gedachtegoed van de 
Rozekruisers. De collecties werken uit deze 
bewegingen zijn goed vertegenwoordigd in de BPH. 

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.

Vergelijkende Godsdienstwetenschappen
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. 

Enkele pareltjes uit de collectie

Van ieder van de zes verzamelgebieden laten we 
hier een pareltje zien:

Hermetica

Henricus Cornelis Agrippa, De occulta 
philosophia. [Keulen, Johannes Soter], 1533 
Een van de vijf edities uit 1533 van De occulta 
philosophia, een van de absolute hoogtepunten 
uit de magische traditie in de Renaissance – dit is 
een exemplaar van de eerste druk. Dit exemplaar 
laat tevens zien dat ook de eigenaren van boeken 
‘habent sua fata’: een latere eigenaar heeft de 
naam van een vorige, contemporaine, eigenaar 
rigoureus van de titelpagina verwijderd. Deze nu 
anonieme eigenaar was vooral geïnteresseerd 
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in het getal 7 dat door Agrippa uitgebreid in 
boek I werd beschreven. Hij haalde in de marge 
allerlei autoriteiten aan, waarvan de meest 
recente Filippo Beroaldo’s Heptalogus was, een 
werk over de Zeven Wijzen van Griekenland, 
de grondleggers van de presocratische filosofie 
– hoewel het niet vast staat wie precies 
die zeven wijzen waren: ‘Ze waren met z’n 
tweeëntwintigen’, volgens Luciano de Crescenzo. 
In ieder geval is het ex libris van de grootse 
Franse schrijver Anatole France (op het voorste 
dekblad) bewaard gebleven. De werken van 
de bibliofiel Anatole France werden, net als al 
eerder het geval was met De occulta philosophia, 
op de Index librorum prohibitorum gezet, 
hetgeen France een hele eer vond. 

Alchemie

Michael Maier, Atalanta fugiens. Oppenheim, 
Johann Theodor de Bry, 1618

Een van de ‘iconische’ werken van de 
alchemie uit de zeventiende eeuw dat ook 
wel wordt omschreven als een ‘alchemistisch 
Gesamtkunstwerk’, want het biedt emblemen, 
epigrammen, uitleg én fuga’s in één bundel – je 
zou het dus ook een van de eerste ‘multimediale 
werken’ kunnen noemen. De muziek uit Atalanta 
fugiens werd en wordt nog steeds uitgevoerd 
door barokensembles, en er worden nog steeds 
nieuwe interpretaties van de emblemata 
geleverd: een onuitputtelijk werk, dus. Maier 
zelf schrijft in zijn voorwoord aan de lezer dat 
de mens een microkosmos is en dat hoe meer 
wij in dit leven de goddelijke natuur benaderen, 
hoe meer vreugde wij zullen beleven aan het 
onderzoeken van de wereld om ons heen. 
Embleem 42 beschrijft de vier kwaliteiten die de 
alchemist ondersteunen in zijn exploratie van de 
natuur: natuur, rede, ervaring en boeken. Maier 
was een arts die de Rozenkruisersgedachte was 
toegedaan; hij bracht een verdediging van de 
Broederschap uit, Silentium post clamores, een 
jaar vóór Atalanta fugiens.

Rozenkruisers

[Geheime Figuren] Die Lehren der Rosenkreuzer 
aus dem 16. und 17.ten Jahrhundert. Handschrift 
ca. 1750 (M309)
‘Leerboek’ bestemd voor de kringen der Gold- 
und Rosenkreuzer uit de tweede helft van de 18e 
eeuw: hierin wordt een selectie gepresenteerd 
uit het alchemistische, theosofische en 
hermetische gedachtegoed, ontleend aan 
oudere bronnen en afbeeldingen. De Geheime 
Figuren werden in 1785 in iets gewijzigde vorm 
in Altona gedrukt; dit handschrift dateert zeer 
waarschijnlijk van vóór die tijd en is in artistiek 
opzicht een van de mooiste ons bekend. 
Opmerkelijk is dat de ‘Sophia’ een van de 
afbeeldingen is die sterk overeenkomen met 
die in een in de Wellcome Library bewaard en 
bibliografisch onbekend handschrift (Ms 2492) 
uit c. 1735, dat daarnaast ook drie andere, in de 
Geheime Figuren voorkomende afbeeldingen 
bevat: de Weigeliaanse Boom van Kennis van 
Goed en Kwaad (fol. 9), Divina Theosophia (fol. 
32) en Sigillum (fol. 36). Dit Londense handschrift 
zal ook worden betrokken in de groot opgezette 
studie en uitgave van de Geheime Figuren die het 
Ritman Instituut voorbereidt.
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Mystiek

Jacob Böhme, London, M. Richardson & G. 
Robinson, 1764-1781, ed. W. Law
Centraal in de tentoonstelling ‘Oneindig Vuur’ 
stond een prachtige uitgave van de verzamelde 
werken van de 17e-eeuwse Duitse theosoof 
Jacob Böhme, bezorgd door de Engelse theoloog 
William Law, een volgeling van Böhme. De 
ingekleurde diagrammen zijn gemaakt naar 
een ontwerp van een Duitse Böhme-discipel, 
Dionysius Andreas Freher, en zij verbeelden de 
relatie tussen God, kosmos en mens. Inmiddels 
zijn de diagrammen online en kan dit beeldmerk 
van de tentoonstelling bekeken worden aan de 
hand van de ‘pop-ups’, die laag na laag ingaan op 
Böhme’s theosofische inzichten, die uitmonden 
in de spirituele regeneratie van de mens. De 
uitleg van deze diagrammen, van de maker 
zelf, is verwerkt in een prachtige multimediale 
presentatie.
(www.ritmanlibrary.com/an-illustration-of-the-
deep-principles-of-jacob-behmen-in-figures-by-
william-law)

Kabbalah

Samuel Gallico, Asis rimmonim, handschrift op 
papier, Italië 1575

Gallico’s Asis rimmonim is een beknopte versie 
van Moses Cordovero’s Pardes rimmonim (De 
tuin van de granaatappels). Pardes rimmonim 
(1548) is een van de belangrijkste kabbalistische 
compendia vóór het optreden van Isaac Luria, 
een leerling van Cordovero. Asis rimmonim 
(Essentie van granaatappels) werd voor het eerst 
gedrukt in 1601. Dit handschrift, met daarin de 
kabbalistische levensboom oftewel de sefirot, 
met volvelles die ook ieder de tien sefirot 
bevatten, werd afgeschreven vóór de druk, 
waarschijnlijk in Mantua. Het werk bevat de 
handtekening van Giovanni Domenico Carretto, 
een joodse bekeerling tot het christendom, met 
als jaartal 1607. Domenico was rond deze tijd 
actief in Mantua als censor van Hebreeuwse 
handschriften. De vroegst bekende eigenaar 
van dit bijzondere handschrift was Isaac Shalom 
Cohen (1593).
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Esoterie 

Bhagavad Gita. Handschrift op perkament, 
Sanskriet, plaats en tijd onbekend, Ms 208
De Bhagavad Gita, onderdeel van het grotere 
epische gedicht Mahabhrata, bevat een dialoog 
tussen prins Arjoena en de god Krisjna. Arjoena, 
die een broederoorlog vreest, wendt zich tot 
Krisjna om hem te adviseren. Tussen de twee 
ontspint zich een tweegesprek waarin Krisjna 
Arjoena onderwijst over wijsheid, de weg 
naar de ware vroomheid en het altruïstisch 
handelen. Dit handschrift op perkament bevat 24 
miniaturen die episodes uit het epos verbeelden 
maar ook symbolisch op te vatten zijn. Zo kan 
de strijdwagen gezien worden als het lichaam; 
Arjoena als de ziel, en Krisjna als het Hogere 
Intellect die de strijd tussen de demonische en 
goddelijke natuur aangaat. 

Beheer

De collectie is eigendom van de Stichting de 
Phoenix en voor onbepaalde tijd in bruikleen 
gegeven aan de Stichting BPH. Dit is vastgelegd 
in de bruikleenovereenkomst d.d. 19 november 
2012. De overeenkomst zal elke 2 jaar worden 
geëvalueerd, de eerste maal op 1 december 
2014. De bruikleengever is zelf verantwoordelijk 
voor de verzekering van de collectie. De 
bruikleennemer beheert de collectie en is 
verantwoordelijk voor de beveiliging en het 
onderhoud van de collectie. Hiervoor is in het 
meerjarenbudget een stelpost opgenomen onder 
de algemene kosten.

Acquisitiebeleid

Verwerving 
De bestaande collectie wordt voortdurend 
uitgebreid met zowel moderne boeken 

(daaronder worden antiquarische boeken na 
1900 en recent verschenen boeken verstaan) en 
met oude drukken en handschriften van voor 
1900. Alle verwervingen (zowel schenkingen 
als aankopen) worden bij binnenkomst 
geregistreerd in het journaal oftewel het 
aankoopregister, waarbij titel, herkomst en 
prijs worden vermeld. Alle journaals vanaf 
de aanvang van de bibliotheek als instituut in 
1983/4 zijn beschikbaar. In het bruikleencontract 
met Stichting De Phoenix is vastgelegd dat 
de voorselectie en acquisitie geschiedt door 
de conservatoren van de BPH in overleg met 
Stichting De Phoenix. Bij verwerking in de 
geautomatiseerde catalogus krijgt elk boek 
een UBN (uniek boek nummer, slechts in de 
catalogus zichtbaar, niet in het boek) en wordt 
het volledig gecatalogiseerd en van een ex libris 
met signatuur (plaatsingscode) voorzien. 
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Herkomstonderzoek

Bij de aankoop van boeken vindt in principe geen 
herkomstonderzoek meer plaats: de leverancier 
vermeldt de provenancegegevens, die meestal 
ook zichtbaar zijn in het boek in de vorm van 
aantekeningen of eigendomsmerken van vroegere 
eigenaren; die worden door de staf gecontroleerd. 
Uiteraard is de staf alert op signalen van collega-
instellingen als die vermoedens uiten dat er gestolen 
boeken in omloop zijn. 

Afstotingsbeleid

De BPH is in principe een bewaarbibliotheek: er 
worden geen boeken afgestoten omdat er geen 
sprake is van veroudering van de informatie. 
Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt er een 
voorstel tot afstoting gedaan door of in overleg 
met de bruikleengever Stichting De Phoenix. Het 
betreft bijvoorbeeld ontstane verdubbelingen 
(door schenkingen) of het afstoten van niet bij 
het profiel passend materiaal (bijvoorbeeld 
binnengekomen door het aankopen van complete 
lots op veilingen). Aangezien de BPH geen eigenaar 
is van de collectie die zij beheert, wordt hier niet 
de gebruikelijke procedure gevolgd, in de zin dat 
het object eerst aan een andere instelling wordt 
aangeboden. De eigenaar is vrij om te beslissen 
over schenking of verkoop. Los hiervan kan 
Stichting De Phoenix te allen tijde beslissen om een 
individuele bruikleen (tijdelijk) terug te trekken.

Inhoudelijk zorgbeleid

De BPH handelt sedert haar verzelfstandiging 
in steeds meer gevallen naar de Ethische Code 
voor Musea: stap voor stap en voor zover van 
toepassing op de enigszins van andere musea 
afwijkende situatie wordt deze code verder 
ingevoerd en gevolgd waarbij steeds meer 
procedures worden vastgelegd in geschreven 
Beleidsstukken.

Klimaat

Klimaatbeheersing geschiedt zo goed mogelijk 
met behulp van luchtbevochtigers die geplaatst 
zijn in de tentoonstellingsruimte en op de tweede 
etage, de plaatsen waar het oude boek zich 

bevindt. Tijdens langdurige vorstperioden is 
de relatieve luchtvochtigheid op de begane 
grond echter erg laag (onder de 35%). Verdere 
maatregelen die dan genomen worden zijn: het 
afplakken van de vensters en het dichthouden 
van de (brand)tussendeuren. Onder extreme 
weersomstandigheden blijkt deze ruimte 
echter klimatologisch moeilijk beheersbaar. 
Op het moment van schrijven van dit plan 
wordt de mogelijkheid tot het aanschaffen van 
klimaatkasten onderzocht. Er is een overzicht van 
recente metingen van de relatieve luchtvochtigheid 
en temperatuur (periode maart-mei 2013) in de 
tentoonstellingsruimten. 

In de nieuwe huisvesting op de Keizersgracht 123 
worden beide ruimtes waar zowel de moderne 
als de oude collectie worden ondergebracht, 
klimatologisch gecontroleerd conform alle 
huidige standaarden.

Lichtmetingen

Recente lichtmetingen (mei 2013) zijn gedaan op 
verschillende plaatsen waar zich oude boeken 
bevinden, t.w. in de tentoonstellingsruimte 
en op de 2e etage. Gemeten is zowel met de 

B
ib

lio
th

eca Ph
ilo

so
p

h
ica H

erm
etica | de bibliotheek als schatkam

er van de m
enselijke geest

21



verlichting in de vitrines aan als uit en op de 2e 
etage dicht bij het raam bij invallend gedempt 
daglicht en meer naar binnen waar geen of 
heel weinig daglicht doordringt. De resultaten 
in de tentoonstellingsruimten waar boeken 
opengeslagen liggen, zijn goed (onder de 50 lux) 
en geven geen aanleiding tot het doorvoeren van 
wijzigingen.  

Een overzicht van de resultaten:

 Resultaten metingen  mei 2013  Vis  UV

 Grote tentoonstellings-
 ruimte links

 lampen uit  15,8  7

 lampen aan  15,6  13,2
 Grote tentoonstellings-
 ruimte rechts

 lampen uit  16,1  7

 lampen aan  20,5  8

 Tentoonstellingsruimte 
 bij entree

 lampen uit  12,8  4

 lampen aan  54,4  60

 2e etage  bij raam links  93,4  172

 achterin links  24,6  105

 bij raam rechts  96,6  225

 achterin rechts  21,5  128

Restauratie

Restauratie van boeken geschiedt na overleg met 
en door externe deskundige binders en (papier)
restauratoren. Er wordt op gelet dat eventuele 
restauraties reversibel zijn; kwetsbare objecten 
krijgen bij voorkeur een beschermende doos, 
eerder dan dat er gerestaureerd wordt. De 
uitgevoerde restauraties worden gedocumenteerd 
m.b.v. foto’s en een verslag.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Bij de beschikbaarstelling van zowel de 
fysieke objecten als de (digitale) informatie is 
vertrouwelijkheid gewaarborgd: aankoopgegevens 
en -bedragen worden niet openbaar gemaakt, 
volgens afspraak met de bruikleengever. De 
veiligheid van de objecten wordt gegarandeerd 
doordat de boeken uitsluitend onder toezicht 
geraadpleegd mogen worden. Zoals in elke 
bibliotheek op de afdeling Bijzondere Collecties 
is het gebruikelijk om kwetsbare objecten op een 
speciaal ondersteunend kussen te leggen om 
beschadiging te voorkomen.  
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De bibliotheek als kenniscentrum en (virtuele) 
ontmoetingsplaats

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. 
(Toespraak ‘Per aspera ad Fontes’, Prof. Dr. 
Wouter J. Hanegraaff) 
 
Onderzoekscentrum Het Ritman Instituut 
 
Onderzoek 
 
De wetenschappelijke staf van de BPH verricht 
onderzoek naar de eigen collectie en geeft 
externe onderzoekers uit binnen- en buitenland 
de gelegenheid onderzoek te verrichten naar 
(onderdelen van) de collectie. Het onderzoek 
verricht door de staf richt zich op individuele 
items in de collectie en op collectie-onderdelen, 
in het kader van onderzoeksprojecten of 
tentoonstellingen. Voor externe onderzoekers 
geldt dat deze zich in het verleden meestal 
hebben gericht op individuele items binnen de 
collectie, waaronder unica (handschriften) en 
werken van een bepaalde auteur. Onderzoek 

door de wetenschappelijke staf van de BPH 
richt zich tevens op de in de collectie aanwezige 
archiefcollecties zoals de Forlong Collectie en 
de Meyrink Collectie. Momenteel wordt in 
samenwerking met Marco Pasi van het Centrum 
voor de Geschiedenis van de Hermetische 
Filosofie overwogen een PhD of Postdoc project 
te formuleren voor de beschrijving en ontsluiting 
van het omvangrijke persoonlijke archief van 
Arthur Edward Waite.  
 
Publicatie 
 
De BPH maakt de onderzoeksresultaten naar 
de eigen collectie bekend via (web)artikelen 
en publicaties, veelal uitgegeven door de eigen 
uitgeverij In de Pelikaan. De laatste omvangrijke 
publicatie naar een onderdeel van de eigen 
collectie verscheen in 2008, toen In de Pelikaan 
Der magische Schriftsteller Gustav Meyrink, 
seine Freunde und sein Werk van toenmalig 
wetenschappelijk conservator Dr. Theodor Harmsen 
uitbracht. Dit werk, dat door Brill internationaal 
wordt gedistribueerd, ontsloot een deelverzameling 
van werken van en over de occulte auteur Gustav 
Meyrink (1868-1932). Daarnaast mondt onderzoek 
naar werken uit de eigen collectie vaak uit in (web)
artikelen. In 2009 publiceerde conservator  
Dr. Cis van Heertum een webartikel over Theodor 
Kerckring, arts, alchemist en lid van de kring 
rond Spinoza: ‘Championing Basilius Valentinus 
and Expecting Elias Artista: Theodor Kerckring’s 
Commentary on Currus Triumphalis Antimonii’ dat 
resulteerde in een tentoonstelling in 2012.  
De publicaties van derden gebaseerd op onderzoek 
naar de collectie worden opgenomen in het archief 
en vermeld in de Jaarverslagen.  
 

3
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Uitgeverij In de Pelikaan  
 
Publicaties 
 
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).  
 
Webshop: gedrukte publicaties, e-books en 
merchandise 
 
Naast de distributie via de bestaande kanalen 
worden in de webshop publicaties uit eigen 
uitgeverij In de Pelikaan aangeboden en is een 
bescheiden begin gemaakt met de verkoop van 
merchandise in de vorm van een kaartenset 
met tekeningen van de kunstenares Laurie 
Lipton waarop een zevental alchemistische 
processen zijn afgebeeld uit de ‘Splendor 
Solis’ serie. In de nabije toekomst zullen meer 
van dit soort merchandise goederen worden 
aangeboden. Inspiratie vormt de ‘Rijksstudio’: 
een online fotobestand dat bezoekers de 
mogelijkheid biedt om creatief aan de slag te 
gaan met meer dan 125.000 meesterstukken 
uit de collectie van het Rijksmuseum, mede 
mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij. 
De BPH wil de realisatiemogelijkheden van een 
dergelijk initiatief in het kader van het project 
Hermetically Open onderzoeken.  
 

De webshop van In de Pelikaan is geauto-
matiseerd. Via Paypal of een creditcard 
transactie worden betalingen en bevestigingen 
afgehandeld. Op dit moment bestaat er nog 
geen IDEAL betalingsoptie, dit zal op termijn 
veranderen. Via speciale Facebook aanbiedingen 
en in het oog springende banners op de 
bibliotheek website worden periodiek publicaties 
en e-books belicht en met korting aangeboden. 
 
Sinds twee jaar worden er naast nieuwe 
gedrukte uitgaven ook steevast e-books 
aangeboden via de eigen website en worden 
bestaande publicaties uit de fondslijst ook als 
e-book aangeboden. De gehele backlist van ‘In 
de Pelikaan’ zal in de komende jaren digitaal 
via de webshop worden aangeboden. Zie de 
website voor een overzicht van de uitgegeven 
publicaties en e-books.

Het project Hermetically Open 
 
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, 
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universiteiten, bibliotheken etc., waarbij optimaal 
gebruik wordt gemaakt van alle hedendaagse 
technologische hulpmiddelen waarover we nu 
kunnen beschikken.  
(Toespraak ‘Per aspera ad Fontes’, Prof. Dr. 
Wouter J. Hanegraaff) 
 
Het project Hermetically Open, een initiatief 
van de BPH, heeft tot doel om de klassieke 
bibliotheektaken ook in het digitale domein 
te vervullen, en bovendien een online 
kenniscentrum en ontmoetingsplatform voor 
christelijk-hermetische gnosis te ontwikkelen. 
Een kenniscentrum is een zelfvoorzienend 
netwerk dat met, voor en door de leden van de 
community wordt gevoed. Kernwoorden van het 
project zijn toegankelijkheid en kennisdeling: 
toegang tot de in de bibliotheek beschikbare 
bronnen en expertise voor het brede publiek of 
de global community zodat kennisoverdracht 
kan plaatsvinden. Hermetically Open biedt 
ruimte voor educatie en ontwikkeling in de 
ruimste zin van het woord. De ontwikkeling 
van wetenschappelijke en educatieve 
kennisoverdracht binnen de community 
wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking 
met de Leerstoelgroep voor de Geschiedenis 
van de Hermetische Filosofie en Aanverwante 
Stromingen (GHF), in het bijzonder met Prof. Dr. 
W.J. Hanegraaff en zijn collega’s Dr. P. Forshaw en 
Dr. M. Pasi. 

De ‘pilot’ fase van het project in 2012 werd 
financieel ondersteund door een schenking 
van 8.500 Euro van de Stichting GHF. Hiermee 
werd het gemeenschappelijke streven 
van beide instellingen om Amsterdam te 
positioneren als ‘hermetische hoofdstad’ van 
de wereld onderschreven. 
Het project, dat over meerdere jaren zal worden 
ontwikkeld, werd in januari 2013 gelanceerd. 

Het is onderverdeeld in vier deelprojecten, die 
hieronder worden beschreven:

1. Global Hermetic Circle

De eerste prioriteit gaat uit naar het opbouwen 
van een ‘Global Hermetic Circle’, met als doel 
bestaande offline en online wetenschappelijke 
en inhoudelijk georiënteerde personen of 
gemeenschappen te verbinden met het speciale 
terrein van de BPH. 
Traditioneel voornamelijk actief in een netwerk 
van nationale en internationale vooruitstrevende 
instituten gericht op een verticaal netwerk, 
wil de BPH haar aandacht nu ook richten op 
het uitbreiden van een horizontaal netwerk en 
daarom coöperatieve en ‘co-creative’ verbanden 
met organisaties, instituten en initiatieven 
aangaan die zich buiten het bestaande 
(academische) hermetische platform bewegen. 
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2. Online webwinkel en Facebook applicatie

De BPH wil een Amazon.com, een verkoop-
platform creëren van academische publicaties 
en (secundaire) bronnen op het gebied van de 
christelijk-hermetische gnosis. De webwinkel 
op de BPH site en een aparte webwinkel 
op Facebook bieden een communicatie- en 
verkoopplatform voor individuele auteurs, 
uitgeverijen, ondernemingen, stichtingen, 
bibliotheken, (online) platforms etc. De Facebook 
applicatie wordt bovendien gebruikt om het 
Hermetically Open project te promoten en 
om potentiële sponsors en ‘angel investors’ 
aan te trekken. In de loop van 2013 zullen 
de mogelijkheden worden verkend om een 
marketingstrategie te ontwikkelen. Uitgangspunt 
is dat de verzending rechtstreeks via de 
aangesloten partners loopt, maar dat de BPH 
de verkoop via haar webstore en Facebook 
store maandelijks afrekent met de aangesloten 
partners. 

3. Time Travel & Wiki

Time Travel is een virtueel platform dat 
deelnemers uitnodigt samen te werken op 
academisch gebied door middel van een 
wiki platform. Dit subproject richt zich op de 
historische contextualisatie en visualisatie van 
de in de bibliotheek verzamelde auteurs en 
hun gepubliceerde werken. Een tijdlijn opbouw 
die specifiek erop is gericht om het zoeken te 
vereenvoudigen biedt daarbij een historisch 
overzicht van personen (auteurs), bronnen 
en gebeurtenissen met betrekking tot de 
Hermetische traditie. Het Time Travel project 
gebruikt de tastbare verzameling van de BPH en 
de ordening van de deelverzamelgebieden in de 
openkastopstelling als een taxonomie voor de 
virtuele context. 
Kwaliteit, toegevoegde waarde en 
betrouwbaarheid zijn essentiële criteria voor de 
te selecteren teksten om de tijdlijn optimaal en 
betrouwbaar te beheren. Aanvankelijk zal een 
groep BA en MA studenten onder begeleiding 
van Prof. Dr. W.J. Hanegraaff, Dr. P. Forshaw en 
Dr. M. Pasi van het centrum voor GHF fungeren 
als tijdreizigers om een eerste wikilaag van het 
platform te bouwen. 
Het Wiki gedeelte van deze opzet is erop 

gericht het netwerk van de BPH en bestaande 
wetenschappelijke netwerken te verbinden en te 
versterken. Door wetenschappers en studenten 
uit de hele wereld uit te nodigen om hun kennis 
en netwerken proactief te delen bevordert het 
project ook interdisciplinaire uitwisseling. 

4. Virtual Hermetic Library & Gallery

Het subproject Virtual Hermetic Library & 
Gallery is gericht op digitalisering, desgewenst 
op aanvraag, van beschikbare bronnen in de 
bibliotheek. Een deel van de toegevoegde 
waarde bestaat er uit dat werken die niet 
algemeen toegankelijk, te vinden of te delen 
zijn en die uitsluitend in fysieke vorm worden 
bewaard, online toegankelijk worden gemaakt. 
Het Virtual Hermetic Library & Gallery subproject 
zal worden verbonden aan het Time Travel 
subproject door het op te nemen in de tijdlijn 
pop-up pagina die tevoorschijn komt als 
gebruikers de auteur, bron of gebeurtenis op de 
tijdlijn aanklikken. 
De technische structuur voor dit deelproject, 
die in de komende jaren verder zal worden 
vormgegeven en toegankelijk gemaakt bestaat 
uit twee databases, de een gericht op de 
virtuele opslag en classificatie van tekstbronnen 
(Bibliotheek), de andere gericht op virtuele 
bronnen (Galerie). Tijdens de ‘pilot’ fase is een 
aantal geselecteerde bronnen en afbeeldingen 
gedigitaliseerd met relevante content die 
gericht zijn op de academische gemeenschap 
en het grotere publiek. De selectie van content 
voor de academische gemeenschap gebeurt in 
overleg met GHF om deze af te stemmen op het 
academisch curriculum. Eenmaal gedigitaliseerd 
worden de bronnen toegevoegd aan de tijdlijn en 
door ‘content hosts’, de wetenschappelijke staf en 
deelnemende studenten voorzien van metadata.

Doelgroepen 
Doelgroepen van de BPH, en in het bijzonder van 
het project Hermetically Open zijn:
- organisaties en instellingen die werkzaam 
zijn voor de academische gemeenschap, zoals 
universiteiten, bibliotheken, studiecentra, 
wetenschappelijke tijdschriften en dito uitgevers 
- studenten aan universiteiten, hogescholen, 
kunstacademies en middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs
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- 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

Het ontwikkelen van specifieke projecten 
in samenwerking met gerelateerde 
partnerinstituten en doelgroepen is een 
manier waarop bereik en betrokkenheid 
van deze doelgroepen concreet en tastbaar 
wordt gemaakt. Passende antwoorden op 
financieringsvraagstukken worden gevonden 
in toekomstige aanwezigheid op crowdfunding 
platformen zoals bijvoorbeeld het Nederlandse 
‘crowdaboutnow’ en door middel van specifieke 
fondsenwerving, waarover later meer. 
Crowdfunding is een manier om voorafgaand en 
tijdens de uitvoering van projecten draagvlak 
en actieve ondersteuning te creëren bij de 
doelgroepen, die hiermee verbonden zijn.  

Marketing & Communicatie 
Het Hermetically Open Project fungeert 
eveneens  als een marketing & communicatie 
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 in 
Hongarije een communicatie & marketing 
strategie geformuleerd, met als belangrijk 
onderdeel de communicatie via Facebook.  
Sinds het begin van dit jaar zijn er dagelijks 
nieuwe posts verschenen, waardoor onze 
Facebook pagina inmiddels 1900 likes telt.  
Voor 2014 is er een target geformuleerd van 
50.000 likes, inclusief 10.000 registraties in  
onze user database. 

Website: blogartikelen & virtual library tour
Sinds de lancering van de vernieuwde website 
bij de heropening van de BPH in december 
2011 worden er iedere maand blog artikelen 
gepost geschreven door het BPH-team en 
door gastauteurs. Om de toegankelijkheid 
en leesbaarheid te vergroten wordt een 
variëteit aan thema’s, artikel types en auteurs 
aangeboden. Artikel types zijn bijvoorbeeld: 

·	 event reportage
·	 tentoonstelling gerelateerd artikel
·	 wetenschappelijke verdieping
·	 video post
·	 beeld reportage
·	 korte inspiratie tekst
·	 hoofd thema artikel
·	 boekrecensie
·	 recente aankoop

De BPH website biedt behalve algemene 
informatie over de bibliotheek, zoals uitgebreide 
collectie profielen, bezoekersinformatie, 
een ontstaansgeschiedenis door oprichter 
Joost R. Ritman en een overzicht van het 
BPH-team eveneens 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. Op dit moment is er nog geen 
virtual tour video beschikbaar, dit betreft een 
project voor de toekomst, waarin oprichter Joost 
R. Ritman en zijn vrouw Rachel Ritman bezoekers 
zullen meenemen op ontdekkingstocht door de 
schatkamers van de BPH.
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Gastbloggers werkzaam in het wetenschappelijk 
veld waren onder andere prof. dr. Wouter 
J. Hanegraaff, dr. Peter J. Forshaw en Joyce 
Pijnenburg van de GHF, dr. Robert Collis van 
the University of Sheffield en prof. dr. Harold 
J. Cook van de Brown University. Om ook de 
eerder genoemde ‘Global Community’ aan te 
spreken biedt de blog ruimte voor gastauteurs 
actief in andere disciplines. Voorbeelden zijn 
Frank van Lamoen, assistent curator bij het 
Stedelijk Museum, en Adam McLean, oprichter 
van ‘s werelds grootste online Alchemie 
gemeenschap: levity.org. Het afgelopen jaar zijn 
er gemiddeld twee blogs per maand gepost, 
waarvan de meerderheid wetenschappelijke en 
tentoonstelling gerelateerde content betrof, wat 
in de praktijk veel (redactie)werk betekende. In 
de nabije toekomst zal de aandacht eveneens 

gericht worden op blog bijdrages van studenten, 
kunstenaars en bijvoorbeeld leden van 
esoterische groeperingen, die over het algemeen 
minder redactietijd nodig hebben.

Newsletter  
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 
of de Facebook pagina. In mei 2013 stond 
de teller op rond de 2500 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 
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een Engelstalige berichtgeving. We hebben 
aanmeldingen uit alle delen van de wereld, 
van studenten, wetenschappers, professoren, 
maar ook van algemeen geïnteresseerden, 
leden van culturele en religieuze instellingen, en 
zakelijke relaties. De nieuwsbrief bestaat elke 
maand uit een vier- tot zestal onderwerpen, 
waaronder recente blog artikelen, onlangs 
gepubliceerde webinars, aangekochte werken, 
recent verschenen publicaties of ebooks, 
tentoonstellingen, foto’s of video’s van 
rondleidingen, patronage projecten, gerelateerde 
evenementen en zogenaamde Pearls of Wisdom: 
‘words of the wise to inspire daily life’. 

Facebook Library Application
De Facebook Library Applicatie, ontwikkeld 
door Aion, vormt onderdeel van deze strategie, 

omdat gebruikers zich via Facebook registreren 
om gebruik te kunnen maken van de applicatie. 
Het is een verkoopplatform waarop een groot 
assortiment in zowel papieren boeken als 
e-books van deelnemende partners kunnen 
worden verkocht (zie ook de beschrijving onder 
het project Hermetically Open). De applicatie 
maakt het mogelijk voor gebruikers om een 
virtuele boekenplank toe te voegen aan hun 
Facebook profiel, waaraan favoriete titels, 
gerelateerd aan de Hermetische traditie en 
aanverwante stromingen, kunnen worden 
toegevoegd. Op deze manier kunnen ze worden 
getipt aan en gedeeld met vrienden; ook de 
applicatie het mogelijk om de boeken en andere 
e-producten direct aan te schaffen. 
De BPH wil zich zoals gezegd profileren als 
‘knowledge hub’ voor haar verzamelgebieden. 
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De applicatie maakt het voor uitgevers, zowel 
wetenschappelijk als algemeen, aantrekkelijk 
om zich aan te sluiten en hun titels op te laten 
nemen in Facebook store. Via de applicatie kan 
additionele informatie worden geboden, zoals 
afbeeldingen van covers, recensies, verwante 
boeken, thema’s en auteurs, en evenementen 
en bijeenkomsten van gerelateerde organisaties 
en stichtingen. De Facebook applicatie zal 
werken met een lidmaatschap, waardoor 
een ‘user database’ kan worden opgebouwd, 
gebruikersverkeer kan worden gemonitord en 
gebruikers gerichter kunnen worden bediend. 
Een grotere bekendheid, spreiding onder nieuwe 
doelgroepen en daarmee verkoop potentieel van 
deze titels komt hierdoor binnen bereik.
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De BPH fungeert (vanouds) als netwerkorganisa-
tie. Uit de vele samenwerkingsverbanden die in 
de afgelopen 30 jaar zijn aangegaan willen we er 
twee in het bijzonder uitlichten. Daarnaast wordt 
er ook op een nieuwe manier genetwerkt en zoekt 
de BPH met andere partners dan bibliotheken en 
academische partners.

20-jarig jubileum van de samenwerking met de 
Rudomino Libary, Moskou 

In 2012 waren Joost R. Ritman, zijn vrouw Rachel 
en Esther Ritman speciale genodigden van een 
congres dat van 15-17 oktober werd gehouden 
ter gelegenheid van het negentig jarige bestaan 
van de Rudomino Library in Moskou. Het jaar 
erna, 2013, vierden de BPH en de Rudomino 
All-Russia State Library for Foreign Literature 
twee decennia van samenwerking, die begon 
in 1993 met de tentoonstelling 500 Years of 
Gnosis in Moskou. In 1999 schonk Joost Ritman 
enkele honderden werken (allen van na 1800) 
ten behoeve van het Religious Department van 
de Rudomino Library; in 2004 organiseerden de 
BPH en de Rudomino Library gezamenlijk een 
tentoonstelling in Moskou getiteld The Call of the 
Rosycross. 
Het samenwerkingsverband tussen de twee 
bibliotheken werd officieel bekrachtigd in 2006, 
toen onder auspiciën van directeur-generaal 
Cultuur en Media Judith van Kranendonk en 
Directeur-Generaal Hoger Onderwijs Renk 
Roborgh op het Ministerie van OCW een 
samenwerkingsovereenkomst werd getekend 
door directeuren Ekaterina Genieva en Esther 
Ritman, en door Joost R. Ritman, stichter van de 
BPH. Sinds die tijd hebben de beide bibliotheken 
een tentoonstelling, Ways of Hermes, in 
Moskou gebracht en is een reeks van jaarlijkse 

wetenschappelijke congressen gestart met als 
thema Rusland en de Gnosis.

Op 8 maart 2013 werd de 20-jarige 
samenwerking tijdens de opening van de Tsaar 
Peter de Grote tentoonstelling in de BPH o.m. 
gevierd door de onthulling van de buste van 
N.I. Novikov, de vrijmetselaar en verlichter die 
als verspreider van de hermetische traditie zo’n 
centrale rol heeft gespeeld in de tentoonstelling 
500 Years of Gnosis. De buste was een geschenk 
van de Rudomino Library en het Sobranie Fund. 
Joost Ritman schonk de speciale genodigden 
allen een luxueuze cassette met daarin diverse 
tentoonstellingscatalogi en publicaties ter 
herinnering aan de samenwerking. In het kader 
van de samenwerking met de leerstoel GHF 
aan de Universiteit Amsterdam introduceerde 
Esther Ritman de recente uitgave van Prof. Dr. 
Wouter Hanegraaff Esotericism. A guide for the 
perplexed bij de Rudomino Library, die dit boek 
met steun van de Stichting GHF in het Russisch 
zal uitbrengen.  

Samenwerking met de Leerstoel Geschiedenis 
van de Hermetische Filosofie

Momenteel werken de BPH en GHF aan de 
formulering van een vijfjarenplan waarin de 
samenwerking geconcretiseerd wordt. In grote 
lijnen houdt dit (voorlopig) in:
•  De websites van de BPH en GHF zullen beter 
op elkaar worden afgestemd en zullen naar 
elkaar gaan verwijzen.
•  Het MA onderwijsprogramma zal per september 
2013 een actieve betrokkenheid vragen van 
studenten t.a.v. het Hermetically Open project.
•  Tentoonstellings- en onderzoeksprojecten 
in de Bibliotheca worden ruim van tevoren 

4 De bibliotheek als netwerkorganisatie
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besproken, zodat academische netwerken op tijd 
kunnen worden betrokken 
•  De leerstoel zal de BPH informeren over 
toekomstige projecten, om samenwerking met 
wetenschappelijke partners eveneens buiten de 
leerstoel te stimuleren
•  De BPH zal GHF informeren over zowel 
academische projecten als projecten in 
samenwerking met bibliotheekpartners en 
museale partners
•  Mogelijkheden worden onderzocht voor 
gezamenlijke fondsenaanvraag met het oog 
op de realisatie van speciale post-docs en 
onderwijstrajecten
•  GHF en de BPH onderzoeken de mogelijkheid 
om de organisatie van de tweejaarlijkse 
internationale ESSWE conferentie in 2015 
in Amsterdam op zich te nemen. De ESSWE 
conferentie is ‘s werelds grootste academische 
conferentie gericht op de Westerse esoterie

In het kader van het Project Hermetically Open 
is de samenwerking met de GHF letterlijk 
zichtbaar geworden met de Infinite Fire 
Webinars. Tot nu toe zijn er al vijf webinars 
van Dr. Peter Forshaw en Prof. Dr. Wouter 
Hanegraaff online beschikbaar op de BPH 
website en op het Ritman Library Youtube 
channel. De overige vier webinars, waaraan ook 
Dr. Marco Pasi zal meewerken, worden in de 
komende maanden opgenomen en uitgezonden. 
Ze lopen deels parallel met de in dit najaar 

geplande wetenschappelijke conferentie en 
de tentoonstelling ‘Beauty as imprint of the 
cosmos’: the metaphysical in art.

Behalve via webinars wordt de samenwerking 
met de GHF zichtbaar in het bezoek van 
studenten aan de bibliotheek. Afsluiting van de 
collegereeks Renaissance Esoterie - Alchemie 
in de Antieke Oudheid gegeven door Dr. Peter 
Forshaw, vormde een groepsbezoek aan de 
tentoonstelling ‘Alchemie aan de Amstel’ 
inclusief een rondleiding door de afdeling van 
het oude boek. Studenten kregen hierdoor de 
mogelijkheid om de originele bronnen uit hun 
curriculum van dichtbij te bewonderen.

Samenwerking met esoterische groeperingen

De BPH wil levensbeschouwelijke instellingen 
met een interessegebied dat tevens tot 
het verzamelgebied van de bibliotheek 
behoort (bv. De Theosofische Vereniging, de 
Antroposofische Vereniging, A.M.O.R.C., het 
Lectorium Rosicrucianum, de Soefi Vereniging en 
Maçonnieke organisaties) een platform bieden 
door hen in staat te stellen zich te presenteren 
op themamiddagen en andersoortige 
gelegenheden. Uitgangspunt is hierbij altijd om 
door inzet van de expertise en de collectie van 
de bibliotheek het levende gedachtegoed van 
deze groeperingen en van de bibliotheek bij een 
breder publiek onder de aandacht te brengen. De 
BPH heeft al vele malen speciale rondleidingen 
verzorgd voor groepen Rozenkruisers, 
Vrijmetselaars etc. en ontving in juni 2013 de 
volledige internationale leiding van de A.M.O.R.C. 

In 2009 heeft de BPH een belangrijke rol 
gespeeld in de organisatie van het symposion 
‘Geroepen door het Wereldhart’ waarin zeven 
sprekers, verbonden aan zeven verschillende 
spirituele organisaties hun visie gaven op 
het belang van spiritualiteit in onze snel 
veranderende, vaak door rationalisme en 
materialisme gedreven, samenleving. De 
dag werd afgesloten met een gezamenlijke 
slotverklaring. Dit symposium krijgt tot op heden 
navolging in het gezamenlijk optreden van deze 
organisaties tijdens symposia waaraan ook 
schrijvers en wetenschappers meewerken. 
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Samenwerking met erfgoedinstellingen 

De BPH bevindt zich midden in een van de 
grootste culturele centra van Nederland en 
van Europa. Sinds de heropening van de 
bibliotheek in de winter van 2011 worden, 
rekening houdend met een bescheiden budget 
maar uitgaande van hoge kwaliteitsnormen, 
projecten uitgewerkt die een aanvulling bieden 
op het aanbod van verwante bibliotheken en 
overige erfgoedinstellingen, in de overtuiging 
dat gecombineerde programma’s elkaar 
uitstekend kunnen aanvullen en versterken. De 
tentoonstellingen worden standaard tweetalig 
aangeboden, Nederlands en Engels, om ook 
het  internationale publiek te bereiken. De 
rondleidingen die eenmaal per maand worden 
aangeboden door de tentoonstelling zijn er op 
gericht de bezoekers wegwijs te maken in de 
tentoonstelling en in de collectie oude drukken 
en handschriften. Daarnaast organiseert de 
BPH sinds 2012 ook themamiddagen met de 
samenwerkende bibliotheken en musea. 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: 

·	 tentoonstelling
·	 patron projects (conferenties / colloquia)
·	 culturele evenementen
·	 workshops & symposia
·	 webinars
·	 (e)-books
·	 blog artikelen
·	 merchandise
·	 ontwikkeling van applicaties

Patronage projecten

In 2012 heeft de BPH de patronage op zich 
genomen voor twee internationale projecten die 
de Fonds Rosecroix (Frankrijk) en de Fundacion 
Rosacruz (Spanje) samen met de Cercle 
Raymond Lulle en met plaatselijke autoriteiten 
in Zuid-Frankrijk organiseerden in het kader 
van een internationale conferentie van het 
Lectorium waaraan 2500 deelnemers uit 43 

landen deelnamen. De BPH verzorgde onder 
meer bruiklenen voor een de tentoonstelling 
‘Sabarthez. Berceau de l’humanité’ in 
Tarascon-sur-Ariège, en trad op tijdens het 
lezingenprogramma. Joost R. Ritman en Esther 
Ritman waren ook betrokken bij een tweedaags 
congres ‘Convivencia. L’art de vivre ensemble’ 
in Toulouse, waarin wetenschappers en 
vertegenwoordigers uit de Islam (het Soefisme), 
het christendom en het jodendom met elkaar 
in gesprek gingen over het belang van een 
vreedzame co-existentie van verschillende 
religieuze gezindten in de huidige tijd. Tijdens 
de promotie van deze evenementen, waarvan 
fragmenten werden uitgezonden door de lokale 
televisie voor 10.000 kijkers, en die door vele 
honderden bezoekers werden bezocht, werd 
de samenwerking met de BPH voortdurend 
genoemd. Van beide evenementen zullen 
publicaties verschijnen met bijdragen van de BPH.

Een recent patronage project in 2013 vormde 
de interdisciplinaire junior scholar conferentie 
Synthesis - Esotericism & the Sciences, een 
initiatief van Eline Bochem, Helene Peereboom 
en Alinda van Ackooy, 3 MA studenten van de 
leerstoel, waarvan eerstgenoemde eveneens 
werkzaam is bij de Bibliotheca. De conferentie 
vond op 29 april plaats in het Mozeshuis met 
patronages van verschillende Amsterdamse 
partners en bood podium aan jonge 
wetenschappers, kunstenaars en musici met een 
warm hart voor de Westers esoterische traditie.
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Huis van Levende Boeken

De Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) 
bevindt zich in het hartje van de Amsterdamse 
Jordaan, in de bibliotheekaccommodatie ‘In 
de Rozenboom’ in de Bloemstraat 13-19. De 
in dit hoofdstuk beschreven voordelen van de 
huidige locatie zullen nog worden verbeterd in 
de toekomstige locatie Huis met de Hoofden. De 
BPH is een bibliotheek, een Huis van Levende 
Boeken, die bezoekers verwelkomt in de leeszaal 
en in de tentoonstellingsruimte en hen directe 
toegang biedt tot haar collectie van ca. 18.500 
boeken in open kast-opstelling, en op afspraak 
via rondleidingen een blik in de schatkamer 
van ruim 4.000 oude drukken en handschriften. 
Zowel specialisten en algemeen geïnteresseerde 
bezoekers kunnen zo hun weg vinden in de 
wereld van het hermetische gedachtegoed. 
Wat is zo grensverleggend aan het hermetische 
denken? In Corpus Hermeticum XI, 20 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.’

De hermetische wijsheid daagt het potentieel in 
iedere mens uit en houdt ons voor, niet ‘je ziel 
op te sluiten in je lichaam en haar te kleineren’. 
Hermetici, volgens de eminente kenner van 
het hermetisme in de oudheid Roelof van 
den Broek, waren 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.

De BPH heeft een verhaal te vertellen en 
doet dat in de huidige behuizing door middel 
van thematische tentoonstellingen en 
publieksrondleidingen, maar ook door het 
presenteren van digitale rondleidingen op de 
eigen site www.ritmanlibrary.com. Het verhaal 
dat de BPH te vertellen heeft aan de hand van 
de eigen collectie is een menselijk verhaal 
met universele dimensies: persoonlijk en toch 
grensverleggend. Of het nu gaat over Johannes 
Reuchlin (1455-1522), de Duitse humanist en 
hebraïst aan wie de BPH in het herdenkingsjaar 
2005 een tentoonstelling wijdde en aan wie 
alléén het te danken is dat een verbranding 
van Joodse boeken in Frankfurt, als mogelijke 
opmaat tot meer repressie, verhinderd werd, 
of om Adriaan Koerbagh (1633-1669), een van 
de hoofdpersonen in de Spinozatentoonstelling 

De bibliotheek als fysieke ontmoetingsplaats 5
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die de BPH organiseerde in het kader van 
Amsterdam Wereldboekenstad in 2008, een 
lid van de kring van Spinoza die in het rasphuis 
stierf omdat hij een boek schreef ‘bestemd voor 
het hele Nederlandse volk’, dat de waarden van 
redelijkheid en tolerantie verspreidde (en dat 
pas in deze eeuw is uitgegeven), het zijn mensen 
die hun medemensen aan de hand van hun 
persoonlijke overtuigingen en inzet nog steeds 
tot inspiratie dienen.

Tentoonstellingen

De bibliotheek als fysieke ontmoetingsplaats 
biedt zowel inspiratie als dienstverlenende 
functies aan twee doelgroepen: het 
gespecialiseerde publiek van professoren, 
onderzoekers en studenten, en het algemeen 
geïnteresseerde publiek. Sinds 2005 groeit 
de laatste doelgroep gestaag, terwijl het 

percentage onderzoekers uit binnen- en 
buitenland vrijwel constant blijft. Het doel 
van het tentoonstellingsbeleid is de eigen 
collectie meer bekendheid te geven en de 
thematische samenhang met de collecties van 
partnerinstellingen te onderstrepen.

De BPH streeft naar een programmering 
van twee tentoonstellingen per jaar. Het 
tentoonstellingsbeleid is erop gericht de 
eigen collectie door middel van thematische 
tentoonstellingen aan een breed publiek te 
presenteren en die tentoonstellingen met 
bescheiden middelen te ondersteunen: zaal- 
en objectteksten, een PowerPoint presentatie 
en een gedrukte tentoonstellingsgids die 
ook als e-book wordt gepresenteerd. De 
nieuwsgierigheid van de bezoeker wordt 
gewekt door ‘de menselijke maat’ aan te 
houden en het traject van een tentoonstelling 
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nadrukkelijk te verbinden met het verhaal van 
historische personen.
Als promotie wordt er per tentoonstelling een 
speciale webpagina aangemaakt met veel 
informatie en aandacht voor tekst en beeld. 
Na afloop van iedere tentoonstelling evalueert 
de staf de tentoonstelling, bezoekersaantallen 
en feedback om waar nodig te komen tot 
verbetering van het tentoonstellingsbeleid.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Bereikbaarheid
De bibliotheek bevindt zich midden in het 
centrum van Amsterdam in een zijstraat 
van de Prinsengracht, ter hoogte van de 
Westerkerk. In de nabije omgeving bevinden 
zich parkeergarages (Marnixstraat, Leidseplein 
en Dam). Met het openbaar vervoer zijn er 
verschillende bus- tramverbindingen mogelijk 
naar de halte Westermarkt, die op twee minuten 
loopafstand van de bibliotheek ligt. 

Huisvesting
De bibliotheek is sinds 1984 gesitueerd in 
‘De Rozenboom’ aan de Bloemstraat 13-19 in 
Amsterdam. De afdeling met het moderne boek 
is vrij toegankelijk voor het publiek en bevindt 
zich op de begane grond van de drie geschakelde 
panden en op de 1e verdieping van het pand 
nr. 13. Op de 1e verdieping bevindt zich de 
leeszaal. De afdeling oude drukken bevindt zich 
op de 2e verdieping van het pand en is niet vrij 
toegankelijk voor bezoekers. 

Beveiliging en calamiteiten
Het gehele pand is voorzien van een 
inbraaksysteem en brandmelders, verbonden 
aan een 24-uurs meldkamer. In het geval van 
een calamiteit buiten kantooruren wordt er 
direct een beveiliger gestuurd om een melding te 
onderzoeken. Via een onderhoudscontract worden 
alle strategisch geplaatste brandblussers jaarlijks 
gecontroleerd. De panden hebben meerdere 
toegangsdeuren naar de straatkant en dakramen 
die toegang geven tot de omliggende daken.
In de gehele bibliotheek bevinden zich flexplekken 
voor werknemers. Hierdoor is er altijd toezicht 
op de bezoekers. Bezoekers zijn verplicht hun jas 
en tas in de garderobe en de beschikbare kluisjes 
achter te laten.

Toegankelijkheid
De manier waarop de moderne boeken zijn 
opgesteld (in open kast-opstelling) zorgt voor een 
zeer gemakkelijke toegankelijkheid. Bezoekers 
kunnen hun eigen keuze uit de kasten maken. 
Tevens zijn alle aanwezige oude boeken voor 
iedereen te raadplegen, op aanvraag. Naast 
deze fysieke toegang tot de boeken wordt er ook 
naar gestreefd om zoveel mogelijk informatie 
en bronnenmateriaal digitaal ter beschikking 
te stellen, via de website. De catalogus is 
eveneens in te zien via de website en op de 
bezoekerscomputer in de leeszaal. Bezoekers 
kunnen zich ook telefonisch of per email tot de 
bibliotheek richten met verzoeken om informatie.

De historische gebouwen bieden geen 
mogelijkheden om moderne faciliteiten voor minder 
validen of rolstoelgebruikers aan te brengen. Alleen 
de begane grond is beperkt toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Er bevinden zich veel trapjes 
en afstapjes in het gebouw. Er is geen lift en geen 
invalidentoilet in het pand aanwezig. 

Openingstijden  
De bibliotheek is geopend voor publiek van 
dinsdag-vrijdag tussen 10:00 en 17:00 (gesloten 
tussen 12:30-13:30), behalve op feestdagen. De 
openingstijden en -dagen staan vermeld op de 
website. Afwijkende dagen worden altijd ruim 
van te voren op de website aangekondigd via een 
pop-up scherm. Tijdens de openingsuren is er in 
principe altijd een conservator aanwezig.
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Tarieven

 Dagkaart  € 5,-
 Rondleiding*  € 7,50
 Groepsrondleiding*  € 100,-
 Jaarkaart  € 30,-
 Jaarkaart voor studenten  € 17,50

Vriend per jaar (incl. jaarkaart)  € 50,- 
 
*  max 15 personen, rondleidingen dienen van te 
voren gereserveerd te worden via de website 
 
Alle prijzen zijn inclusief 6% btw. 
In de bibliotheek worden ook de uitgaven van 
uitgeverij In de Pelikaan te koop aangeboden. 
Meer informatie over de producten is te vinden 
in de webwinkel op de website. 
 
Bezoekersvoorwaarden 
Bezoekers dienen zich ten alle tijden te 
houden aan de opgestelde huisregels. Deze 
staan vermeld op de website en hangen in de 
garderobe ruimte.  
 
Leeszaalfunctie 
 
Op de 1e verdieping bevindt zich de leeszaal, 
een ruimte met een lange tafel met daarop een 
aantal computers met toegang tot de online 
catalogus. Studenten, onderzoekers maar ook de 
gewone bezoekers kunnen hier op hun gemak 
de boeken bestuderen. De bibliotheek hanteert 
een open kast-opstelling wat betreft het moderne 
boek. Via de online catalogus kunnen bezoekers 
titels of auteurs opzoeken. Per titel staat 
vermeld op welke afdeling deze gevonden kan 
worden. Bezoekers mogen zelf boeken uitkiezen 
en meenemen naar de leeszaal. Er wordt wel 
gevraagd een bordje op de plank te plaatsen 
waar men het boek uitneemt. De boeken worden 
uitsluitend teruggeplaatst door de conservatoren. 
 
Het is toegestaan om zwart/wit kopieën te 
maken voor € 0,05 of een fotoscan van goede 
kwaliteit voor € 10,-. Deze mogen uitsluitend 
voor eigen onderzoek gebruikt worden. Voor het 
gebruik voor commerciële doeleinden moet de 
bibliotheek toestemming geven en wordt er een 
toeslag gevraagd.

Voor het raadplegen van het oude boek dient bij 
voorkeur vooraf een schriftelijk of email verzoek 
gedaan te worden. Deze boeken worden uitsluitend 
onder toezicht van een conservator ter beschikking 
gesteld. In de leeszaal bevindt zich een flexplek voor 
medewerkers waardoor er altijd een aanspreekpunt 
is voor bezoekers die vragen hebben. 

Rondleidingen

Voor bezoekers is er gelegenheid om zich aan te 
melden voor de maandelijkse rondleiding die op 
elke 1e donderdag van de maand plaats vindt. 
De conservator van de lopende tentoonstelling 
geeft een rondleiding aan maximaal 15 personen 
door de tentoonstellingsruimte en door het 
gedeelte van het oude boek. Deze afdeling is 
normaal gesproken niet vrij toegankelijk voor 
bezoekers. Een 1,5 uur durende rondleiding kost 
€ 7,50 per persoon en is te boeken per telefoon 
of email. De rondleidingen worden in het 
Nederlands of Engels gehouden.
Daarnaast is het mogelijk om eenzelfde 
rondleiding te boeken voor € 100,- voor 
een groep van maximaal 15 personen. Hier 
wordt veelal door stichtingen, instellingen of 
universiteiten gebruik van gemaakt.
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Financieel draagvlak

Om financieel draagvlak te creëren voor de 
exploitatie van de bibliotheek hebben stichter 
Joost R. Ritman en zijn neef Jons Hensel zich 
voor de beleidsperiode 2012-2014 middels 
een akte van schenking gecommitteerd aan 
jaarlijkse schenking van € 200.000,-. Daarnaast 
heeft de bibliotheek dankzij de ANBI status 
een aantal begunstigers die een akte hebben 
getekend voor een periodieke schenking voor 
een totaal van € 125.000,- over een periode 
van vijf jaar. Een bescheiden, maar eveneens 
waardevolle vorm van financieel draagvlak 
die de BPH sinds 2012 heeft mogen ervaren, 
vormen de bezoekersgiften, en de bijdragen 
van niet-financiële aard zoals vrijwilligerswerk, 
stages, expertgesprekken en andere wijzen van 
betrokkenheid van korte aard. 
 
Subsidies, fondsen & angel investors

De algemene kosten en een deel van de 
projectkosten voor de beleidsperiode 2012-2014 
worden voornamelijk gedekt door de periodieke 
schenkingen. Bestuur en directie van de stichting 
BPH zullen zich actief in te zetten om bedrijven, 
instellingen en particulieren te benaderen voor 
sponsoring van tentoonstellingen en projecten. 
Voor het jaar 2013 wordt een actie op touw gezet 
om 40 à 50 vrienden te werven die bereid zijn 
een bedrag van € 500,- te schenken. 

Er zal in 2013 verder actief worden gewerkt aan 
een fondsenwervingsplan. De samenwerking 
met de Leerstoel GHF biedt perspectief op een 
meer gerichte aanpak voor fondsenwerving. Als 
de museale status wordt toegekend, kunnen 
ook cultuurfondsen worden benaderd voor 

projecten in de sfeer van cultureel erfgoed, 
cultureel maatschappelijk ondernemen, en voor 
de ondersteuning van educatieve projecten. De 
mogelijkheden voor externe financiering van 
publicaties zijn gering, maar er bestaan fondsen 
voor ondersteuning van publicaties, roerende 
goederen en waardevolle geschriften. Een project 
als Hermetically Open is bij uitstek geschikt voor 
crowdfunding. Op crowdfunding platforms wordt 
draagvlak onder en betrokkenheid van specifieke 
doelgroepen bevorderd. 

Directeur Esther Ritman en de eerder 
genoemde Jons Hensel zullen een gerichte 
fondsenwervingscampagne uitvoeren om ‘angel 
investors’ en investeerders uit het bedrijfsleven 
als founders aan te trekken om de toekomstige 
exploitatie van de bibliotheek in het Huis met de 
Hoofden te ondersteunen.

Vriendenstructuur

De bibliotheek heeft geen aparte 
vriendenstichting. 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.

6 Een financieel overzicht
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Meerjarenbegroting 2012-2014

 FINANCIERING ALGEMENE KOSTEN
 

  KOSTEN  werkelijk 2012  budget 2013  budget 2014
1.1  Algemene kosten  € 13.813,96  € 12.030,25  € 13.500,00 
1.2  Advies- en administratiekosten  € 15.090,85  € 12.484,47  € 13.000,00 
1.3  Gebouwkosten Blstr 13-19  € 40.469,40  € 42.308,53  € 42.000,00 
1.4  Opslagruimte uitgeverij   € 14.495,94  € 14.400,00 
1.5  Kantoorkosten  € 29.231,95  € 24.358,10  € 25.000,00 
1.6  Personeelskosten  € 199.171,82  € 222.792,33  € 230.017,00 
1.7  Multimediakosten  € 35.000,04  € 18.658,20  € 20.908,80 

  Totaal  € 332.778,02  € 347.127,82  € 358.825,80 
  INKOMSTEN  werkelijk 2012  budget 2013  budget 2014
2.1  Schenking J.R. Ritman  € 129.630,52  € 145.000,00  € 157.825,80 
2.2  Schenking J. Hensel  € 200.000,00  € 200.000,00  € 200.000,00 
2.3  Entreegeld  € 3.147,50  € 2.127,82  € 1.000,00 

  Totaal  € 332.778,02  € 347.127,82  € 358.825,80 
 Verschil  € -    € -    € -   

 FINANCIERING PROJECTKOSTEN

  KOSTEN  werkelijk 2012  budget 2013  budget 2014
3.1  Tentoonstellingen/congressen  € 22.440,69  € 40.983,95  € 25.777,00 
3.2  Hermetically Open  € 49.686,68  € 70.020,05  € 70.000,00 
3.3  In de Pelikaan  € 9.879,50  € 9.882,95  € 9.900,00 
3.4  Conservatorpost  € 15.000,00  € -    € -   
3.5  Leeszaalfunctie  € 12.000,00  € -    € -   
  Totaal  € 109.006,87  € 120.886,95  € 105.677,00 
  INKOMSTEN  werkelijk 2012  budget 2013  budget 2014

4.1  In de Pelikaan  € 11.868,92  € 1.906,10  € 502,80 
4.2  Schenking J.R. Ritman  € 70.369,48  € 55.000,00  € 42.174,20 
4.3  Overige periodieke schenkingen  € 25.000,00  € 25.000,00  € 25.000,00 
4.4  Sponsoring tentoonstelling *  € -    € 8.000,00  € 10.000,00 
4.5  Sponsoring Hermetically Open *  € 8.500,00  € 10.000,00  € 8.000,00 
4.6  Vrienden BPH *  € 3.454,44  € 20.980,85  € 20.000,00 

  Totaal  € 119.192,84  € 120.886,95  € 105.677,00 
 Verschil  € 10.185,97  € 0,00-  € -   

 Totaal kosten  € 441.784,89  € 468.014,77  € 464.502,80 
 Totaal inkomsten  € 451.970,86  € 468.014,77  € 464.502,80 

 Exploitatieopbrengst  € 10.185,97  € 0,00-  € -   

  * Fondsenwerving:   € 38.980,85  € 38.000,00 
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Toelichting op het meerjarenbudget 
2012-2014

1.1 In de algemene kosten is een stelpost 
 van € 5.000,- opgenomen ten behoeve 
 van eventueel onderhoud of restauratie 
 aan de collectie.
1.3        De BPH betaalt tot aan 2015 geen 
              huur voor de locatie Bloemstraat 13-
              19. De gebouwkosten betreffen de 
              kosten voor belasting, energie, water, 
              alarm en onderhoud.
1.6        In de personeelskosten zijn naast de 
              kosten voor de fulltime medewerkers 
              ook de kosten opgenomen voor de 
              conservator- en leeszaalpost.
3.4        De kosten voor de conservatorpost 
              vallen onder de algemene kosten van 
              de bibliotheek en staan vanaf 2013 bij       
              punt 1.6.
3.5        De kosten voor de leeszaalfunctie vallen 
              onder de algemene kosten van de 
              bibliotheek en staan vanaf 2013 bij 
              punt 1.6.
4.4        Bedrag op te halen d.m.v. fondsen- 
              werving via beschikbare fondsen en 
              sponsoring bedrijfsleven.
4.5        Bedrag op te halen d.m.v. fondsen-
              werving via beschikbare fondsen en 
              sponsoring bedrijfsleven.
4.6        Bedrag op te halen via vriendenstructuur 
              (20 personen 1000 euro of 40 personen 
              500 euro) en verkoop vriendenkaarten 
              twv 50 euro.
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Inleiding

Zoals in de inleiding van dit beleidsplan 
beschreven stond het jaar 2012 in het teken 
van transformatie, en deze kreeg vooral vorm in 
het in hoofdstuk 4 uitvoerig beschreven project 
Hermetically Open en de nieuwe functies die in 
het kader van dit project worden ontwikkeld. In 
deze terugblik willen we dan ook in het bijzonder 
ingaan op de tentoonstellingenprojecten die 
zowel in de bibliotheek als via de website 
door vele bezoekers gevolgd zijn. Met de 
tentoonstelling ‘Infinite Fire – Oneindig 
Vuur’ in december 2011 werd gevierd dat 
de BPH na een jaar gesloten te zijn geweest 
weer voor het publiek werd opengesteld. De 
stichter van de bibliotheek, Joost R. Ritman, 
gaf voor de camera een rondleiding door deze 
tentoonstelling die liep tot en met de zomer van 
2012, waarbij het persoonlijke verhaal van de 
gepassioneerde verzamelaar die hoogtepunten 
uit de geschiedenis van zijn collectie memoreert 
naadloos aansloot bij het inhoudelijke 
commentaar op de handschriften en drukken die 
te zien waren in de vitrines. 
        
In het jaar 2012 heeft de BPH 768 geregistreerde 
bezoekers ontvangen. Daaronder waren 
studenten van de Leerstoelgroep Hermetische 
Filosofie die rondleidingen kregen door 
tentoonstelling en verzameling of gebruik 
maakten van de collectie in de leeszaal, 
studenten van andere studierichtingen in 
binnen- en buitenland (van ‘Ars Notoria’, de 
vereniging voor religiestudies van de Universiteit 
van Amsterdam tot studenten typografische 
vormgeving van de University of the Arts, 
London), en algemene bezoekers voor de 
bibliotheek en de tentoonstelling. Iedere 

maand werd er een rondleiding geboden door 
tentoonstelling en de ‘schatkamer’ met oude 
drukken en handschriften; daarnaast was er altijd 
de mogelijkheid voor rondleidingen op aanvraag.
        
Tentoonstellingen

Tentoonstellingen zijn het visitekaartje van iedere 
bibliotheek waarmee de collectie kan worden 
gepresenteerd en thematische verbanden 
kunnen worden getoond.

Oneindig vuur

Om de heropening van de bibliotheek in 
december 2011 luister bij te zetten werd een 
overzichtstentoonstelling samengesteld van 

7 Een terugblik op het jaar 2012 en (medio) 2013
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schatten uit de diverse verzamelgebieden  in 
de collectie. Een van de hoogtepunten 
en tegelijkertijd het beeldmerk van de 
tentoonstelling was een prachtig ingekleurd 
exemplaar van de verzamelde werken van de 
Duitse mysticus Jacob Böhme (1575-1624), 
door de Engelse theoloog William Law aan het 
einde van de 18e eeuw in Londen uitgebracht. 
De drie met de hand ingekleurde ‘pop-up 
plates’ die aan het eind van de editie zijn 
toegevoegd symboliseren de band tussen 
God, de kosmos en de mens en de connectie 
tussen de microkosmos en de macrokosmos. 
Een aparte publicatie met uitleg van deze drie 
Tafels vergezelde de tentoonstelling, terwijl 
bezoekers van de tentoonstelling door middel 
van een multimediale presentatie tevens laag 
na laag van deze kosmologische symbolen 
konden ontdekken. Doordat de stichter van de 
bibliotheek, J.R. Ritman, gefilmd werd terwijl 
hij een rondleiding gaf door de tentoonstelling, 
is  er een visueel document ontstaan waarin 
de persoonlijke anecdotes van de visionaire 
verzamelaar hand in hand gaan met  een 
inhoudelijke toelichting op de handschriften 
en drukken die in de tentoonstelling te zien 
waren. Zoals Dr. Egil Asprem van de GHF het 
verwoordde op zijn blog ‘Heterodoxology’: 
‘This gives an excellent opportunity for non-
Amsterdammers to have a peak at what the 
BPH looks like, and what the collection contains. 
But more than that, it gives an interesting 
insight into the mind of Ritman himself. As 
he guides online viewers through parts of his 
collection, we get to know quite a bit about 
how Ritman conceives of his collection, what 
it means to him, and what he has been trying 
to achieve with the library from the beginning. 
Worth checking out if you are curious about this 
legendary library and its founder’. 

Alchemie aan de Amstel - Hermetische 
Geneeskunde in de Gouden Eeuw

In de herfst van 2012 opende de BPH de 
tentoonstelling Alchemie aan de Amstel. Deze 
werd georganiseerd volgens een nieuwe opzet, 
die inhoudt dat nauwe aansluiting wordt gezocht 
met de tentoonstellingsagenda’s van collega-
instituten en musea om niet alleen de eigen 
collectie voor het voetlicht te brengen maar ook 
aspecten  van de collectie te belichten  die een 
aanvulling en verrijking  kunnen bieden op de 
tentoonstellingen en activiteiten van de museale 
partners (en vice versa). De tentoonstelling (die 
verlengd is tot september 2013) liep parallel 
aan een in Museum Boerhaave ingerichte 
tentoonstelling over ‘Leydse weelde, Groene 
ontdekkingen in de Gouden Eeuw’, die onder 
meer inging op de geneeskrachtige aspecten 
van ‘groene ontdekkingen’, medicinale planten 
uit de Nieuwe Wereld. De tentoonstelling 
in de BPH bood de bezoekers inzicht in het 
geneeskundige aspect van de alchemie, specifiek 
in de context van de Gouden Eeuw, toen ook in 
Amsterdam apothekers op alchemistische wijze 
verkregen  geneesmiddelen aanboden. Samen 
met een tentoonstelling over de ‘Bibliotheca 
Pharmacia’ die tegelijkertijd te zien was in 
de Universiteitsbibliotheek in Leiden kregen 
daardoor bezoekers van de drie instellingen in 
Leiden en in Amsterdam de gelegenheid om 
verwante thematische tentoonstellingen te 
bezoeken. 

Vertegenwoordigers van Museum Boerhaave 
en de Universiteitsbibliotheek Leiden namen 
deel aan een themamiddag die door de BPH op 
19 november in eigen huis werd georganiseerd 
om de drie tentoonstellingen voor het 
voetlicht te brengen. Rondom het thema van 
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de tentoonstelling is daarnaast een aantal 
gastbloggers uitgenodigd die maandelijks hun 
licht hebben laten schijnen over aspecten van de 
tentoonstelling. Deze blogs worden zowel op de 
facebook pagina als op de eigen site geplaatst. 
Voor Alchemie aan de Amstel werden bruiklenen 
aangevraagd bij RCE, Museum Boerhaave, en 
een grote particuliere bruikleengeefster. Een 
tentoonstellingsgids in het Nederlands en in het 
Engels, die ook als e-book wordt aangeboden, 
begeleidde de tentoonstelling. Daarnaast worden 
maandelijks en op aanvraag rondleidingen door 
de tentoonstelling geboden.  

Een Nieuwsgierige Tsaar: Peter de Grote

De BPH speelde in op het Nederland-Rusland 
jaar door in aansluiting op de omvangrijke 
tentoonstelling ‘Peter de Grote, een Bevlogen 
Tsaar’ in de Hermitage Amsterdam  in maart 
2012 tegelijkertijd een tentoonstelling te openen 
die een nauwelijks bekend aspect van tsaar Peter 
de Grote belichtte. Het tentoonstellingsconcept 
was mede gebaseerd op de recente onderzoeks-
resultaten van Robert Collis, die in The petrine 
instauration (Brill 2011) verslag deed van de 
esoterische netwerken aan het hof van Peter 
de Grote. De tentoonstelling in de BPH laat 
Peters fascinatie voor de natuur als uitdrukking 
van Gods schepping zien én de fascinatie die 
hij uitoefende op mystici. Daarnaast had Peter 
de Grote als vertrouwde lijfarts een paracelsist, 
Robert Erskine, die de tsaar met iatrochemische 
geneesmiddelen heeft behandeld. 
De tentoonstelling werd geopend door Hedy 
d’Ancona, bestuurslid van de Stichting BPH en 

voormalig minister van OCW samen met de 
directeur van de Hermitage in Sint Petersburg, 
Mikhail Piotrovsky, in aanwezigheid van de 
adjunct directeur van de Hermitage Amsterdam, 
Paul Mosterd, en directeur van de Kunstkammer, 
Yuri Chistov, en de directeur van de Rudomino 
Library, Ekaterina Genieva. In november volgde 
een themamiddag en op de website werd de 
tentoonstelling maandelijks door middel van 
blogs verder toegelicht. Een Nederlandstalige en 
een Engelstalige catalogus in gedrukte vorm en 
als e-book begeleidden de tentoonstelling.

Deze activiteiten, tentoonstellingen, rond-
leidingen en themamiddagen werden via de 
nieuwsbrief van de BPH aangekondigd en blijven 
op de website gedocumenteerd. Ze worden in 
de schrijvende pers verslagen (o.a. Het Parool, 
‘Wetenschappers uit het verdomhoekje’, 25 
oktober 2012; De Echo, 28 november 2012) en 
een programma over Bibliotheca Philosophica 
Hermetica in het algemeen werd uitgezonden 
in een serie van de Amsterdamse zender AT5, 
‘Straten van Amsterdam’ op 7 februari 2013.  

Bezoekersstatistieken

 Aantal bezoekers  2012  2013  
 t/m 
 mei

 Dagkaarten  415  164
 Rondleidingen  230  84
 Evenementen  65  65
 Nieuwe jaarkaarthouders  31  13

 Nieuwe studentenjaarkaarten  16  7
 Nieuwe vrienden van de BPH  11  6
 Totaal  768  339

Verwervingen

De BPH beschikt nog niet over een 
aankoopfonds, maar het ligt wel in de bedoeling 
om dit in het kader van de fondsenwerving te 
doen. De stichter van de bibliotheek Joost R. 
Ritman heeft ook in het jaar 2012 belangrijke 
aanwinsten toegevoegd aan de collectie van 
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de BPH, die is uitgebreid met 88 oude drukken 
en 128 moderne boeken. Hieronder wordt een 
kleine selectie beschreven. Voor een overzicht 
van de aantallen per verzamelgebied zie p.20. 

Oude drukken

H.J. Barrefelt, De ghetuygenissen van de 
verborghen Acker-schat, [1581]
Hendrik Jansen van Barrefelt (c. 1520-c.1584) 
brak naar eigen zeggen met de stichter van 
het Huis der Liefde Hendrik Niclaes (c. 1501-
c. 1580) omdat deze zijn beweging tot een 
nieuwe doctrinaire kerk wilde omvormen. 
Volgens Niclaes echter was de ware reden dat 
hij Barrefelt had betrapt bij het stelen uit de 
kas, hetgeen Barrefelt heftig ontkende. Barrefelt 
nam toen hij voor zichzelf begon een aantal 
belangrijke volgelingen mee van Niclaes, o.a. de 
Antwerpse drukker Christoffel Plantijn. Acker-
schat, Barrefelts hoofdwerk, is schatplichtig aan 
de prachtige middeleeuwse Theologia Deutsch, 
waarvan de BPH ook enkele drukken bezit. 
Barrefelt, een belangrijk spiritueel leider in de 
16e eeuw, wordt verzameld als belangrijk figuur 
in de afdeling Mystiek.

Johann Remmelin, Catoptron microcosmicum. 
Augsburg, D. Franck, 1619 en idem, Pinax 
microcosmographicus. Amsterdam, C. 
Danckertsz, 1634
Een exemplaar van de originele Latijnse editie 
én een exemplaar van de Nederlandse vertaling 
van wat wel het ‘eerste pop-up boek in de 

medische geschiedenis’ is genoemd. Johann 
Remmelin (1583-1632) was stadsarts van 
Ulm en net als Julius Sperber gelieerd aan de 
Rozekruisersbroederschap – dit werk werd 
uitgegeven door een andere aanhanger van 
de Rozekruisers, Stephan Michelspacher, die 
zijn eigen werk Cabala, Spiegel der Kunst 
und Natur aan Johann Remmelin opdroeg. 
De prachtige gravures naar tekeningen van 
Remmelin zelf werden gemaakt door de 
Augsburgse meestergraveur Lucas Kilian (1579-
1637). De titel, Catoptrum microcosmicum 
of microscosmische spiegel verwijst naar de 
klassieke notie van de mens als microcosmos. 
Deze werken, waarvan er één werd uitgeleend 
aan de Peter de Grote. Een bevlogen tsaar 
tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam, 
zijn geplaatst in de afdeling Esoterie, die 
de overige vier hoofdverzamelgebieden 
ondersteunt en aanvult.

Julius Sperber, Kabalisticae praecationes, das 
ist ausserlesene schöne Gebet, aus des Autoris 
lateinischem Exemplar ins Teutsche versetzt. 
Amsterdam, ‘für gute Freunde’ [s.n.], 1707
Hoewel Julius Sperber  (ca. 1540-1616) 
theologisch en mystiek getinte werken schreef 
was hij van huis uit geen theoloog: hij was 
lijfarts en adviseur van Christian von Anhalt 
in Dessau, die in 1605 tot het lutherse geloof 
overging en daarmee geloofsgenoot werd van 
de auteurs van de Rozenkruisersmanifesten, 
zoals Johann Valentin Andreae. Sperber 
zelf schreef een verdediging van de 
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Rozenkruisersbroederschap onder pseudoniem. 
De Duitse (en niet door Sperber zelf vertaalde) 
versie van dit uiterst zeldzame werk,  Kabalisticae 
praecationes, bevat twee gravures die duidelijk 
geïnspireerd lijken op afbeeldingen uit werken 
van Jacob Böhme. Met deze aanwinst versterkt 
de BPH niet alleen haar afdeling Rozekruisers 
maar legt zij ook een iconografisch verband met 
de kring rond de Duitse theosoof Böhme, die in 
de afdeling Mystiek wordt verzameld.

Basilius Valentinus, Triumph-Wagen Antimonii 
(en 6 andere alchemistische traktaten). 
Neurenberg, Johann Hoffmann, 1676
De Nederlandse anatoom en paracelsist 
Theodoor Kerckring (1638-1693) gaf in 1670 een 
geannoteerde editie uit van de Triumph-Wagen, 
een oorspronkelijk in 1604 gepubliceerde 
lofzang op de geneeskrachtige kwaliteiten 
van antimoon, onder alchemisten bekend als 
de ‘grijze wolf der metalen’. De Nederlandse 
meestergraveur Romeyn de Hooghe sneed een 
fraai frontispice voor deze uitgave, die al zes 
jaar later werd nagesneden voor boekverkoper 
en kunsthandelaar Johann Hoffmann. Dit is een 
verzamelbundel met diverse alchemistische 
traktaten, maar het belang van de Triumph-
Wagen blijkt wel uit het feit dat het als eerste 
werd opgenomen én voorzien van een fraaie 
titelillustratie. Met deze aanwinst is de afdeling 
alchemie verrijkt met een nieuwe editie van een 
van de meest populaire werken uit de 17e eeuw.

Moderne drukken

En bloc aanschaf werken René Guénon
Onlangs heeft de BPH het aantal titels van 
werken van de Franse occultist René Guénon 
(1886-1951) kunnen aanvullen met een 15-tal, 
uit de jaren 1909-1947. Daaronder is een vrijwel 
complete, zeer zeldzame reeks van het door 
hem geredigeerde tijdschrift ‘La Gnose’ (1909-
1912), waarin hij ook als schrijver debuteerde. 
Er zijn nu c. 50 titels van Guénon raadpleegbaar 
in de afdeling Esoterie.  Guénon, die werd 
gegrepen door de Islam, emigreerde in 1930 
naar Egypte, waar hij ook stierf. In zijn latere 
jaren was Guénon een drijvende kracht achter 
de ‘Traditional School’. In het ontwikkelen van 
dit Traditionalistische forum ligt de belangrijkste 

betekenis van René Guénon. Met deze aanwinst 
vergroot de BPH het scala werken van Guénon 
zowel van vóór als van na zijn bekering tot het 
soefisme, de mystieke stroming binnen de Islam.

Jean Mallinger, Les secrets esotériques dans 
Plutarque, Paris and Brussels, 1946
Jean Mallinger was advocaat en lid van de neo-
pythagoreïsche ‘Ordre Hermétiste Tetramégiste 
et Mystique’, een esoterisch genootschap 
dat in 1927 was opgericht. Mallinger zag in 
Plutarchus ook een ingewijde, blijkens de 
titel. Dit werk en twee van zijn latere werken, 
Pythagore et les Mystères en Notes sur les 
secrets ésotériques des pythagoriciens werden 
door hem opgedragen aan mede-ingewijden 
van de orde. Met de aanschaf van dit werk 
completeert de BPH de van Mallinger bekende 
werken. De meeste, behalve zijn uitgave van de 
Tabula Smaragdina van Hermes Trismegistus, 
zijn geplaatst in de afdeling Esoterie en geven 
studenten van moderne esoterische bewegingen 
niet alleen eerstehands moderne bronnen maar 
geven er ook netwerken mee aan: zo is de neo-
pythagoreeër Nicolas Wolff (1915-1945), aan 
wie Plutarque is opgedragen, nauwelijks bekend 
in de literatuur. 
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8 Thematische projecten

Betoverde modern tijden: Theosofie en de Kunsten

In samenwerking met Dr. Marco Pasi als adviseur 
van de Leerstoelgroep voor de Geschiedenis van 
de Hermetische Filosofie richt de BPH in de herfst 
van 2013 een tentoonstelling in rond het thema 
‘Enchanted modernities: Theosophy and the Arts’, 
een internationaal congres dat in Amsterdam zal 
worden gehouden van 25-27 september voor 
maximaal 120 deelnemers. Als onderdeel van het 
congresprogramma wordt op 26 september een 
bezoek gebracht aan de BPH. 
Het ligt in de bedoeling dat de tentoonstelling 
enkele bruiklenen uit een Duitse collectie kan 
tonen. Vanuit de BPH worden in dit kader eerste 
drukken en bijzondere uitgaven getoond uit de 
geschiedenis van de antroposofie en de theosofie, 
Op 12 september is er een avond in Spui 25 om 
de manifestatie te promoten, en de BPH zal daar 
ook een rol in spelen met een korte presentatie 
van de tentoonstelling. 

Vierhonderd jaar Rozenkruisersmanifesten

In het najaar van 2014, in de periode dat de 
bibliotheek zal verhuizen van de Bloemstraat naar 
het Huis met de Hoofden op de Keizersgracht, 
zal de BPH een jubileumtentoonstelling en een 
congres organiseren waarin het ontstaan en 
de uitwerking van de Rozenkruisersmanifesten 
centraal staat. Deze manifestatie zal plaatsvinden 
in Tübingen, Duitsland, in samenwerking met 
de Leerstoelgroep voor de Geschiedenis van 
de Hermetische Filosofie en de Nederlandse 
en Duitse Stichtingen Rozenkruis. Ook wordt 
samenwerking gezocht met Prof. Dr. Bernhard 
Maier van de afdeling religiewetenschappen 

van de Universiteit van Tübingen. Deze stad, 
de bakermat van de Rozenkruisersbeweging, is 
de aangewezen plaats voor zowel congres als 
tentoonstelling. Er wordt ook onderzocht of de 
tentoonstelling aansluitend zal gaan reizen langs 
diverse Europese steden.
Zowel in de tentoonstelling als in het congres 
liggen de zwaartepunten bij: (1) aanloop tot 
de uitgave van de Rozenkruisersmanifesten 
(de Tübinger kring rond de paracelsistische 
arts Tobias Hess; diens geestverwant Johann 
Valentin Andreae), (2) de man aan wie Andreae 
‘de fakkel doorgaf’: Jan Amos Comenius, die de 
Rozenkruisersidealen samenbracht in zijn opzet 
voor een ‘College van het Licht’, een Collegium 
Lucis, maar ook (3) de beeldentaal van aan 
de Rozenkruisbeweging gelieerde of door de 
Rozenkruisersbeweging geïnspireerde auteurs 
als Stephan Michelspacher of Daniël Mögling die 
het gedachtegoed van de Rozenkruisers op visueel 
aansprekende manier wisten uit te dragen, terwijl 
(4) ook de doorwerking van dit gedachtegoed tot op 
het heden in een aparte afdeling zal worden belicht.

De Bibliotheca Philosophica Hermetica in het 
Huis met de Hoofden

In het najaar van 2014 zal de BPH verhuizen naar 
een nieuwe locatie, het Huis met de Hoofden, 
Keizersgracht 123, Amsterdam. Dit is een 
rijksmonument uit 1622, vermoedelijk gebouwd 
door Hendrick de Keijser. In 1634 betrok de rijke 
koopmansfamilie De Geer dit pand. Behalve een 
functie als woonhuis, was er indertijd plaats voor 
een uitgebreide bibliotheek en ontving de Geer tal 
van tegendraadse denkers uit die tijd, zoals Elsevier 
en Comenius om vrijelijk met elkaar van gedachten 
te kunnen wisselen. Eenzelfde functie zal het huis 
nu weer krijgen : een woonhuis, gecombineerd 

Een vooruitblik op de jaren 2013-2015

B
ib

li
o

th
ec

a 
Ph

il
o

so
p

h
ic

a 
H

er
m

et
ic

a 
| 

 E
en

 v
oo

ru
itb

lik
 o

p 
de

 ja
re

n 
20

13
-2

01
5

48



met ontvangstruimten en een bibliotheek.
In het souterrain van de Keizersgracht 123 zal 
de Stichting Huis met de Hoofden de moderne 
collectie van de Bibliotheca Philosophica 
Hermetica onderbrengen, op de eerste etage aan 
de grachtkant de oude collectie van het oude boek. 
De plannen voor de ontwikkeling en inrichting 
van het Huis worden ontworpen door Jons 
Hensel en de door hem opgerichte stichting 
Llumen, in nauwe samenwerking met de 
Stichting BPH. Naar verwachting zal er eind 2013 
duidelijkheid zijn op welke wijze deze plannen 
worden gerealiseerd. Voor het betrekken van de 
nieuwe huisvesting van de bibliotheek in het Huis 
met de Hoofden zal te zijner tijd een apart plan 
worden opgesteld, waarin wordt veiliggesteld dat 
aan alle voorwaarden voor de goede uitvoering 
van de bibliotheek- en museumfuncties zal 
worden voldaan.

Openingsmanifestatie Magisch Amsterdam

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 o.m. aan de bibliotheek 
van de 17e-eeuwse eigenaar van het huis, De 
Geer – tevens beschermheer van Comenius – 
Amsterdam als drukkerscentrum, Amsterdam 
als onderkomen van dissidenten, netwerken van 
dissidenten in binnen- en buitenland met als 
aanknopingspunt Amsterdam, ontwikkelingen 
in de (natuur)wetenschap, 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 
die ‘magisch Amsterdam’ versterken, en het 
opzetten van educatieve programma’s ten einde 
een zo breed mogelijk publiek te bereiken. De 
voor de hand liggende musea zijn o.m. 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 hun invloeden op kunst en 
cultuur zichtbaar worden gemaakt.
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BENEFACTOR

PERIODIEKE SCHENKING € 500,-/€ 1.000,-/ 
€ 5.000,-/€ 10.000,-/ € 20.000,-
of meer, per jaar gedurende 5 jaar
-   5 gratis jaarkaarten voor toegang tot de   
    bibliotheek en tentoonstellingen
-   ontvangst van de maandelijkse digitale 
    nieuwsbrief van de BPH
-   10% korting op de bestaande publicaties 
    van uitgeverij In de Pelikaan, indien u deze ter 
    plaatse aanschaft in de Bibliotheca 
    Philosophica Hermetica
-   ontvangst van een gratis exemplaar van 
    nieuwe publicaties van uitgeverij In de Pelikaan
-   een rondleiding voor max. 15 personen door 
    nieuwe tentoonstellingen op gespecificeerde data

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.
Notariskantoor M.J. Meijer stelt de akte 
indien gewenst op onze kosten voor u op. Een 
standaardconcept van de akte is opvraagbaar via 
bph@ritmanlibrary.nl.

LIFE FELLOW

Eénmalige bijdrage € 5000,-
-   5 gratis jaarkaarten  voor toegang tot de 
    bibliotheek en tentoonstellingen. Voor onze 
    openingstijden zie: 
    www.ritmanlibrary.com/visit-us/visit-the-library
-   ontvangst van de digitale nieuwsbrief van de BPH
-   10% korting op de bestaande publicaties 
    van uitgeverij In de Pelikaan, indien u deze ter 
    plaatse aanschaft in de BPH

-   ontvangst van een gratis exemplaar van nieuwe 
    publicaties van uitgeverij In de Pelikaan.
-   een rondleiding voor max. 15 personen door 
    nieuwe tentoonstellingen op gespecificeerde data

FELLOW

Jaarlijkse bijdrage € 500,-
-   2 gratis jaarkaarten voor toegang tot de 
    bibliotheek en tentoonstellingen. Voor onze 
    openingstijden zie: 
    www.ritmanlibrary.com/visit-us/visit-the-library
-   ontvangst van de digitale nieuwsbrief van de BPH
-   10% korting op de bestaande publicaties 
    van uitgeverij In de Pelikaan, indien u deze ter 
    plaatse aanschaft in de Bibliotheca Philosophica 
    Hermetica
-   ontvangst van een gratis exemplaar van nieuwe 
    publicaties van uitgeverij In de Pelikaan.
-   een rondleiding door nieuwe tentoonstellingen 
    op gespecificeerde data

FRIEND PARTNER CARD

Jaarlijkse bijdrage € 80,-
-   2 gratis jaarkaarten voor toegang tot de 
    bibliotheek en tentoonstellingen. Voor onze 
    openingstijden zie: 
     www.ritmanlibrary.com/visit-us/visit-the-library
-   ontvangst van de digitale nieuwsbrief van de BPH
-   10% korting op de publicaties van uitgeverij In 
    de Pelikaan, indien u deze ter plaatse aanschaft 
    in de Bibliotheca Philosophica Hermetica

FRIEND

Jaarlijkse bijdrage € 50,-
-   gratis jaarkaart voor toegang tot de 
    bibliotheek en tentoonstellingen. Voor onze 
    openingstijden zie: 

Bijlagen
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    www.ritmanlibrary.com/visit-us/visit-the-library
-   ontvangst van de digitale nieuwsbrief van de BPH
-   10% korting op de publicaties van uitgeverij In 
    de Pelikaan, indien u deze ter plaatse aanschaft 
    in de Bibliotheca Philosophica Hermetica

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica is een 
algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw jaarlijkse 
gift is als gevolg van de Geefwet voor 125% aftrekbaar 
van uw inkomen.  

HUISREGELS BPH – bezoekers

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 alle tijde met respect om 
    te gaan met de bibliotheekmedewerkers, 
    andere bezoekers en het gebouw. 

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.
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.

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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ORGANOGRAM STICHTING BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA HERMETICA
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BEZOEKERSAANTALLEN WEBSITE 2013

BEZOEKERSAANTALLEN WEBSITE 2012
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STATISTIEKEN FACEBOOK
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STATISTIEKEN YOUTUBE

STATISTIEKEN NIEUWSBRIEF
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Colofon 

Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica 
Bloemstraat 13-19
NL-1016 KV Amsterdam

T  +31 20 625 80 79
E  bph@ritmanlibrary.nl 
I   www.ritmanlibrary.com

Rabobank 1187.97.425  
IBAN NL80RABO0118797425, BIC RABONL2U
KvK 34134616
VAT NL.8135.57.045B.01

Openingstijden:
De bibliotheek is voor publiek toegankelijk van dinsdag tot en met vrijdag, 
10:00-12:30 en 13:30-17:00 (gesloten tussen 12:30 en 13:30).
Een afspraak per telefoon of e-mail wordt op prijs gesteld.

Samenstelling: Bibliotheca Philosophica Hermetica 
Vormgeving en opmaak: Multimediation
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