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INLEIDING

EMBASSY OF THE FREE MIND

Hierbij presenteren wij u het beleidsplan
2022-2024 van de Embassy of the Free Mind
(EFM): een museumbibliotheek met een onderzoeksinstituut en een breed toegankelijk
publieksprogramma aan de Keizersgracht 123
in het Huis met de Hoofden.

De EFM is met haar museum en Academy
een vrijplaats voor de traditie van het vrije
denken, spreken en handelen. In het museum kunnen de bezoekers, de vrijdenkers van
vandaag, door middel van tentoonstellingen
kennismaken met deze traditie. In de Academy of the Free Mind krijgen de bezoekers
vervolgens de gelegenheid zich verder te verdiepen door het volgen van cursussen, workshops, lezingen en conferenties.

Waar in het beleidsplan 2018-2020 vooral
werd gefocust op het uitbreiden van de Embassy of the Free Mind als museum en platform en op de restauratie van de buitenzijde
van het huis, ligt in dit beleidsplan de focus
op de ontsluiting van de tweede en derde verdieping. Hierdoor wordt de uitbreiding van
het museum mogelijk, van het onderzoeksinstituut en het opzetten van de Academy of the
Free Mind (Academy). Ook wordt toegewerkt
naar de ontsluiting van het souterrain en het
verder publiekstoegankelijk maken van de
boekencollectie.

De Bibliotheca Philosophica Hermetica (Bibliotheek) is met haar collectie en onderzoeksinstituut het kloppende hart van de
Embassy of the Free Mind. De naam van de
bibliotheek verwijst naar de legendarische
filosoof Hermes Trismegistus en de aan hem
toegeschreven hermetische teksten. Feitelijk
zijn deze teksten ontstaan in het Alexandrië
van de laatste eeuwen voor de christelijke
jaartelling, waarna ze hun weg vonden in de
joodse, christelijke en Arabische cultuur. Ze
staan aan de basis van de hermetisch gnostieke traditie, die is vastgelegd in de ruim 28.000
drukken en handschriften in de collectie van
de Bibliotheek.

Het beleidsplan omvat een tijdsspanne van
drie jaar, met een doorkijk naar het jaar 2025
als Amsterdam zijn 750ste verjaardag viert.
De EFM mag daarin niet ontbreken; de geschiedenis van Amsterdam, het Huis met de
Hoofden en de BPH zijn sterk met elkaar verweven. Vanaf de 17de eeuw ontwikkelt Amsterdam zich als culturele vrijhaven en het
Europese centrum van het vrije denken. De
EFM neemt het initiatief voor een grootse viering in samenwerking met De Nieuwe Kerk
en enkele andere Amsterdamse culturele instellingen.
Het beleidsplan zet de uitgangspunten, plannen, governance en financiële continuïteit
van Stichting Het Wereldhart uiteen. De
stichting is het bestuurlijk orgaan van de Embassy of the Free Mind.

De EFM wil in navolging van de visie van
gedreven denkers zoals Jan Amos Comenius, wiens werk in de bibliotheek is ondergebracht, een gastvrije plek zijn waar mensen
hun visie en perspectieven kunnen slijpen en
scherpen. Deze Amsterdamse ambassade voor
het vrije denken werd in november 2017 onder
grote mediabelangstelling geopend door de
succesvolle Amerikaanse romanschrijver Dan
Brown, zelf gepassioneerde schatgraver in de
bibliotheek.
Amsterdam, december 2021
Jozef Ritman
Directeur/bestuurder
Stichting Het Wereldhart
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MISSIE, VISIE & REALISATIE

MISSIE

DOELEN 2022-2024

De missie van de EFM is universele wijsheid
voor iedereen toegankelijk en toepasbaar te
maken.

¤ DE BIBLIOTHEEK Op de eerste verdieping
de collectie van het oude boek (tot 1900)
onderbrengen en toegankelijk maken
voor studie en onderzoek.
¤ ONDERZOEK Door uitbreiding van het
Ritman Research Institute (RRI) kan de
EFM grotere onderzoeksprojecten ontwikkelen en een podium bieden voor meer
(jonge) onderzoekers, die de verdere ontsluiting van de collectie mogelijk maken. Het wetenschappelijk onderzoek is
de bron van informatie en inspiratie voor
tentoonstellingen in het Museum en de
programmering van de Academy of the
Free Mind.
¤ BELEVING Om het museumpubliek een
uitgebreidere beleving te bieden komen
er thematische ruimtes voor Hermetica,
Alchemie & Rozenkruis en Wijsheidsstromingen.
¤ PROGRAMMA De Academy of the Free
Mind krijgt een eigen activiteitenruimte
zodat meer mensen zich door middel van
lezingen, cursussen en workshops kunnen laten inspireren.
¤ COMMUNICATIE EN MARKETING Het op
actuele wijze verwoorden, verbeelden en
onder de aandacht brengen van de gnostiek-hermetische wijsheid.
¤ ORGANISATIE De EFM heeft een professionele staf die op veel verschillende vlakken tegelijk werkt. Door dit team te versterken en de taken te verspreiden wordt
de gezamenlijke daadkracht vergroot.
Daarnaast wordt de organisatie ondersteund door een groot aantal enthousiaste
vrijwilligers.
¤ GEBOUW Door renovatie van de tweede
en derde verdieping komt er meer ruimte voor de museumbeleving, het onderzoeksinstituut en de Academy of the Free
Mind. Ook wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor funderingsherstel en
uitdieping van het souterrain om daar de
collectie van het Moderne Boek onder te
brengen.

VISIE
Door deze wijsheid te delen, willen wij het
vrije denken en handelen stimuleren en meer
vrijheid en gelijkheid in de wereld creëren.
Het hermetische principe – Alles is verbonden
– All is One - is de kernboodschap van onze
collectie. Het vrije denken is het vermogen
om zelfstandig eigen gedachten en ideeën
te formuleren en toe te passen, onbegrensd,
ongedwongen en ongeacht religie, cultuur
of leeftijd. Het is van alle tijden en verbindt
onze geschiedenis met het heden.
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SPEERPUNTEN 2022 - 2024

BIBLIOTHEEK
¤ Verhuizen van oude boek van externe opslag naar gerenoveerde Kamer van het
Oude Boek.
¤ Beheren en presenteren van de collectie
waarbij een brug wordt geslagen naar actuele thema’s.
¤ Het publiceren van een overzichtscatalogus van de Bibliotheek.
¤ Het publiceren van de hoogtepunten van
de Bibliotheek.
¤ Publiceren Rozenkruisersbiografie door
Carlos Gilly.
¤ Het verbeteren van de doorzoekbaarheid
en presentatie van de online catalogus.
¤ Het uitbreiden van onze verzamelgebieden.

¤ Het relevant maken van de collectie voor
deze doelgroepen.
¤ Een nieuwe strategie ontwikkelen voor de
onlinecommunicatie.
¤ Het verbeteren van informatie op de website.
¤ Meer free publicity-artikelen in de media.
¤ Uitbreiding van het marketing & communicatieteam.
PUBLIEKSFUNCTIE
¤ Toename aantal bezoekers met 25% door
middel van activiteiten en evenementen.
¤ Uitbreiding commerciële verhuurmogelijkheden en activiteiten.
¤ Uitbreiding van het Nederlands en Engelstalig aanbod in de museumwinkel en de
webshop.

ONDERZOEKSINSTITUUT
¤ Uitbreiding van het team van het onderzoeksinstituut, benoeming nieuwe directeur en research-assistent.
¤ Ingebruikname Ritman Research Institute-kamer.
¤ Het publiceren van 40 jaar onderzoek van
het Ritman Research Institute.
¤ Opstarten nieuwe onderzoeksprojecten
¤ Concept voorbereiding voor tentoonstellingen.
¤ Het aanvragen van subsidies voor onderzoeksprojecten.
¤ Binnen het Instituut ruimte bieden aan
studenten en junior onderzoekers.

PROGRAMMA-ONTWIKKELING
¤ Het ontwikkelen van de Academy of the
Free Mind
¤ Het verruimen van het aanbod van cursussen, lezingen en workshops.
¤ Het aannemen van een medewerker voor
de programmering.
HUISVESTING
¤ Het aanpassen van ruimtes om meer boeken te kunnen huisvesten.
¤ Het creëren van extra werkplekken en een
grotere personeelsruimte.
¤ Het creëren van extra ruimtes voor de museumbeleving en programmering.
¤ Het verbeteren van de (brand)veiligheid.
¤ Herstelwerkzaamheden Orangerie in de
tuin & afronding schilderwerk achtergevel.
¤ Funderingsherstel en uitdieping van het
souterrain.

MUSEUMBELEVING
¤ Zichtbaar maken van de Bibliotheek als
onderdeel van de museale beleving.
¤ Ontwikkelen inhoudelijke concepten voor
de tentoonstellingen.
¤ Concepten vertalen naar de actualiteit
¤ Museumbeleving laten aansluiten bij verschillende doelgroepen.
¤ Uitbreiding van onze kinderactiviteiten.
¤ Inrichten van thematische ruimtes: Hermetica, Alchemie & Rozenkruis en Wijsheidsstromingen na 1800.

FINANCIËN EN ORGANISATIE
¤ Het vergroten van inkomsten uit activiteiten.
¤ Het werven van fondsen voor projecten.
¤ Het werven van particuliere bijdragen
voor duurzame dekking van de exploitatiekosten.
¤ Uitbreiding van het team om bovenstaande doelen te kunnen behalen.

MARKETING EN COMMUNICATIE
¤ Doelgroepen verder definiëren en hier
strategieën voor ontwikkelen.
¤ Naamsbekendheid vergroten onder de
doelgroepen.
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RESULTATEN EMBASSY OF THE FREE MIND 2017

Dan Brown
opens the
Embassy of the
Free Mind

Digitisation
of the core
collection is
completed

21•10•2017

27•01•2018

- NU

First lunch
concert

Dutch
Museumjaarkaart valid
from now on

EFM joins
the Dutch
Museumnacht

20•04•2018

01•07•2018

03•11•2018

Exhibition
'Divine Wisdom
- Divine Nature'
in Prague

14•05•2019

01•11•2017

12•03•2018

13•06•2018

27•09•2018

14•12•2018

14•06•2019

Open
to the
public

First lecture,
the start of
many more
events to follow

Exhibition
'Book of Orange'

Exhibition
'Spellbound'

Mini-conference

Exhibition
Kabbalah &
Alchemy

GEREALISEERDE DOELSTELLINGEN BELEIDSPERIODE 2018-2020

Het ontvangen van ca. 25.000 bezoekers in het museum
Restauratie van de voor- en achtergevel en het dak van het Huis met de Hoofden
Diverse tentoonstellingen waaronder Kabbala & Alchemie, Oog voor de Wereld (Jacob Böhme)
Het vergroten van de museale beleving door middel van een audiotour in Nederlands en Engels
en het Teaching by Images-project
¤ Het realiseren van een activiteitenprogramma met rondleidingen, lezingen, cursussen en
workshops
¤ Het opzetten van een online programmering
¤
¤
¤
¤

Sinds 1986 heeft Esther Ritman zich in verschillende functies ingezet voor de uitbreiding van
de functie van wetenschappelijke onderzoeksbibliotheek met een museale functie en een grote internationale online community. In 2015 ontving de bibliotheek de museumstatus en in
2017 werd museum Embassy of the Free Mind geopend in het Huis met de Hoofden. In de afgelopen beleidsperiode heeft zij, samen met het team, de extra focus gelegd op de ontwikkeling
van het museale concept en het toegankelijk maken voor een breed publiek. Het team van de
EFM is haar ontzettend dankbaar voor alles wat zij in gang gezet heeft in de afgelopen 35 jaar.
Jozef Ritman is sinds 2021 haar opvolger als directeur/bestuurder.
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Jacob
Böhme
Conference

Front facade
completely
restored

Launch Online
Program

Exhibition
Secrets of
Nature

Exhibition
Advocate of
Free Thought

Exhibition
Rosicrucian
Revolution

06•10•2019

11•12•.2019

30•07•2020

09•06•2021

17•09•2021

06•05•2022

02•11•2019

13•12•2019

10•09•2020

11•08•2021

22•12•2021

First
Museum
Night

Exhibition:
'Eye for
the World'

Open 5
days a
week

Children's
Workshop

Exhibition
Open Book

32.680 bezoekers 2017-2021

87.205 volgers social media 2017-2021

Bezoekers 2017-2021

Online Community 2017-2021
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MUSEUM EMBASSY OF THE FREE MIND

Het museum is een ontmoetingsplaats van
vrijheid en wijsheid met levende verhalen
en beelden. Wij willen bereiken dat iedere bezoeker, ongeacht leeftijd, opleiding of
achtergrond kennis maakt met oude wijsheden die vandaag de dag nog steeds toepasbaar zijn. Dat men zich bewust wordt van
het hermetische principe ALL IS ONE. Alles
is met elkaar verbonden, mens – natuur –
cosmos.
Een plek van verwondering en beleving waar
de bezoekers, ieder met hun eigen achtergrond, zich verbonden weten met een duizenden jaren oude, levende traditie van ontwikkeling en transformatie. Het muse
um
wil wijsheid tot leven brengen.

¤ Het verder ontwikkelen van de museale
beleving.
¤ Het maken van tentoonstellingen.
¤ Het uitbreiden van activiteiten voor kinderen, jongeren, rondom wijsheid, uitwisseling en beleving.

VAN WETENSCHAPPELIJK
ZOEK NAAR BELEVING

ONDER-

Eén van de grootste uitdagingen voor de
EFM ligt bij de vertaalslag van uitkomsten uit we
tenschappelijk onderzoek naar
laagdrempelige uitleg over onderwerpen die
ook voor het brede publiek duidelijk en begrijpelijk zijn. In de komende jaren wil de
EFM meer aandacht aan dit proces geven en
daarbij vooral de aansluiting zoeken met de
actualiteit en de relevantie van eeuwenoude
wijsheid voor vandaag de dag.

DOELSTELLINGEN 2022-2024
¤ Het museum ontwikkelen tot icoon van
universele wijsheid en vrijheid in Amsterdam en de wereld.
¤ Het museum tot één beleving maken en
verbinden met de actualiteit, als bibliotheek, museale, met tentoonstellingen
haar tuin, café en winkel.
¤ De collectie van het museum zijn boeken
van wijsheid, zij vormen het centrale
thema in het museum.
¤ Verhalen die wij in het museum vertellen laten aansluiten bij de belevingswereld van de verschillende doelgroepen.
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VASTE OPSTELLING

matie wordt als een groeidiamant beschikbaar door een interactieve tijdslijn op touchscreens.

Het monument het Huis met de Hoofden is
voor veel bezoekers al een ware beleving; van
het historisch onjuiste maar grappige volksverhaal van de afgehakte hoofden, van de
ware betekenis van de hoofden op de voorgevel, tot aan het wapen van de familie de Geer
op de imposante schouw in de Grote Sael.
De komende jaren wordt er gewerkt aan een
tijdslijn, een tour en een publicatie, waarbij de bezoeker meer te weten kan komen
over de eerste bewoners van het Huis met de
Hoofden en hoe hun geschiedenis verbonden
is met het huidige museum van vrijheid en
wijsheid.

Op de 1e verdieping bevindt zich de tentoonstellingsruimte waar het hele jaar door wisseltentoonstellingen te zien zijn.
Bezoekers zitten graag in de grote tuin die
vol staat met bloemen, planten, bankjes en
tafels.

Vanuit de hal waar de bezoeker binnen komt
en ook de winkel zich bevindt kan men in
het Café en de Grote Sael ca. 150 ingelijste
afbeeldingen uit onze boekencollectie bekijken. Op de iPads staan beschrijvingen en
oorsprong van deze vaak symbolische afbeeldingen.
In de Kleine Sael staat ‘de graal van Amsterdam’, een kunstobject dat in opdracht van
Joost en Rachel Ritman vervaardigd is door
de Russische miniatuurschilder Oleg An.
De zes bovenste panelen op deze graalbeker
beelden de Bijbelse verhalen uit die in de
middeleeuwse graalverhalen doorwerken.
De zes onderste panelen tonen de graaltraditie zelf. Ook de boeken in de vitrines vertellen meer over de verschillende graalverhalen
uit de geschiedenis.
Op de eerste verdieping bevindt zich de leeszaal, waar de bezoeker geïnspireerd door de
afbeeldingen beneden, zelf op zoek kan gaan
naar meer informatie over de verschillende
verzamelgebieden van de collectie. Door de
ontsluiting van twee extra ruimtes op de 2e
verdieping zal er nog meer ruimte beschikbaar komen voor de bezoeker om te lezen,
studeren en beleven. In deze ruimtes staan
vitrines die door middel van regelmatig veranderende minitentoonstellingen bepaalde
boeken en of thema belichten. Al deze infor-

‘We kunnen met zekerheid stellen dat het middelpunt van het heelal overal en
de omtrek nergens is.’
Giordano Bruno, Italiaanse filosoof (1548-1600)
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TENTOONSTELLINGEN

De Embassy of the Free Mind organiseert regelmatig tentoonstellingen rondom de bibliotheekcollectie. De rode draad daarin is hermetische filosofie, vrijheid en wijsheid door
de eeuwen heen, waarbij er ook altijd een
brug wordt geslagen naar de actualiteit. De
tentoonstellingen krijgen vanuit het Ritman
Research Instituut, in samenwerking met
onderzoekers, een wetenschappelijke basis
en presenteren vaak het resultaat van jaren
onderzoek. Ook wordt er samengewerkt met
andere bibliotheken en instituten in binnenen buitenland.
De opzet van iedere expositie is niet alleen bijzondere objecten uit onze collectie te tonen,
maar ook bezoekers te stimuleren na te denken over hun eigen opvattingen over het onderwerp en de vraag waarom het nog steeds
actueel is. We streven er daarbij naar diverse
doelgroepen aan te spreken, van de ‘kenner’
tot de geïnteresseerde bezoeker die nog geen
voorkennis heeft. Door participatieve elementen worden bezoekers actief bij de tentoonstelling betrokken.

17 september - 19 december 2021
Eerherstel voor een dwarse denker. Adriaan Koerbagh (1633-1669)
i.s.m. Vereniging Het Spinozahuis
De Amsterdamse vrijdenker Adriaan Koerbagh en zijn ideeën over vrijheid, tolerantie en
de rede werden uitgebreid belicht in deze tentoonstelling. Bezoekers konden op een kaartje
hun eigen opvattingen over vrijheid opschrijven en ophangen, zodat andere bezoekers ze
konden lezen. Bezoekers vonden dat heel inspirerend en het leverde veel respons op.
22 december 2021 - 24 april 2022
Open Boek. Een ontdekkingsreis door de Bibliotheca Philosophica Hermetica Collectie
Eerste editie van een regelmatig terugkerende tentoonstelling waarin een selectie van
boeken over verschillende thema’s uit onze
collectie licht werpt op hoe de hermetische
filosofie in al onze verzamelgebieden doorklinkt en bijgedragen heeft aan een levendige
spirituele traditie.
7 mei 2022 - 31 juli 2022
De Rozenkruis Revolutie. Traditie en vernieuwing
i.s.m. de Kloss Bibliotheek
De grondslag voor de tentoonstelling De Rozenkruis Revolutie. Traditie en vernieuwing is ons
eigen jarenlange onderzoek en onze samenwerking met de Kloss Bibliotheek van de Orde
van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der
Nederlanden. In de tentoonstelling leggen specialisten uit zes verschillende hedendaagse spirituele stromingen hun relatie met de vroeg17e-eeuwse rozenkruisersimpuls uit.

Overzicht van recente en geplande tentoonstellingen
13 juni t/m 16 november 2019
Kabbala & Alchemie
i.s.m. Joods Cultureel Kwartier en de Ets Haim Bibliotheek
Tentoonstelling over de relatie tussen kabbala
en alchemie en de christelijke kabbala.
14 december 2019-1 augustus 2020
Oog voor de wereld - De visionaire denker Jacob
Böhme
i.s.m. Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Deze tentoonstelling nam de bezoeker mee
in de intrigerende denkwereld van de Duitse
mysticus Jacob Böhme, wiens denkbeelden
over vrije wil, religie en tolerantie vandaag de
dag nog steeds actueel zijn.

25 mei -11 september 2022
De tijd van de lelie: De mystieke filosoof Jacob Böhme en de vernieuwing van de wereld
Een tentoonstelling in het Universiteitsmuseum in Wrocław, Polen, waarin de ideeën
van de schoenmaker en mysticus Jabob Böhme worden belicht. Ook de receptie van zijn
werken in Nederland en Engeland komt aan
bod, evenals de kronkelige wegen waarlangs
zijn manuscripten in de 20e eeuw hun huidige bewaarplaatsen bereikten.
De tentoonstelling laat onder meer bruiklenen uit de Bibliotheca Philosophica Hermetica Collectie zien.

9 juni - 12 september 2021
De geheimen van de natuur
Een expositie van boeken uit onze collectie die
de periode belichtte waarin het ‘magische’
wereldbeeld en de ontluikende moderne wetenschap naast elkaar bestonden.
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Najaar 2022
Het huis met de Hoofden 1622-2022: Een Monument en
Ambassade van de Vrije Geest
In het najaar van 2022 staat het precies vierhonderd jaar oude Huis met de Hoofden centraal.
Met aandacht voor de 17e-eeuwse tijdgeest in Europa en de plaats die Amsterdam - centrum van
handel, kunst en cultuur en de ‘boekwinkel’ van
Europa - daarin innam. We maken kennis met
de eerste bewoners, Nicolaas Sohier, Lodewijk &
Laurens de Geer en Jan Amos Comenius, die van
het Huis met de Hoofden een ontmoetingsplaats
van vrije geesten maakten - een rol die het huis
vandaag de dag weer speelt.
2023
De kracht van verwondering. Veertig jaar onderzoek in
Museum Embassy of the Free Mind
Een overzichtstentoonstelling van veertig jaar
onderzoek in de Bibliotheca Philosophica Hermetica, lopend van Alexandrië tot Amsterdam.
2024
Schatten van wijsheid in de Bibliotheca Philosophica
Hermetica
In deze tentoonstelling tonen wij de schatten
van de collectie van de Embassy of the Free Mind.
2025
Magisch Amsterdam. Heilige geschriften. Het boek der
natuur en haar mystiek.
In samenwerking met De Nieuwe Kerk en andere Amsterdamse instituten en hun collecties
werken we aan een jaarlijks terugkerend festival
waarin alle Amsterdamse gemeenschappen hun
deuren openen voor andere Amsterdammers,
om samen te zoeken naar wat ons verbindt.
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ACTIVITEITENPROGRAMMA

RONDLEIDINGEN
Wie een algemene indruk wil krijgen kan 2 keer per dag een algemene rondleiding van 45 minuten volgen. Ook zijn er regelmatig thematische rondleidingen over bijvoorbeeld tentoonstellingen en op woensdagen wordt er door Rachel Ritman een speciale graaltour gegeven. Op
aanvraag kunnen er privé rondleidingen door een conservator geboekt worden waarbij men de
echte schatten uit de collectie te zijn krijgt. Deze oude boektours zijn ook populair bij groepen
studenten van diverse opleidingen. De EFM biedt ook op maat gemaakt groepsrondleidingen
aan voor opleidingsinstituten, universiteiten, bedrijven, verenigingen en particulieren.
AUDIOTOUR
Bezoekers die de in 2019 ontwikkelde audiotour volgen worden begroet door de goden Minerva
en Mercurius, waarvan de hoofden ook op de voorgevel prijken. De tour is bedoeld voor bezoekers zonder enige voorkennis en gaat in op de geschiedenis van het pand, de collectie en een
aantal hoogtepunten uit de collectie. De tour is via een QR-code te beluisteren. In de toekomst
willen we naast Nederlands en Engels meer talen toevoegen en hopen we ook meer thematische
audiotours te ontwikkelen.
KINDERACTIVITEITEN
Ook steeds meer kinderen vinden hun weg naar de Embassy of the Free Mind. Tijdens de schoolvakanties, voor verjaardagspartijtjes en voor BSO’s en scholen, organiseren we speciale workshops voor kinderen waarin zij ons gedachtengoed kunnen ontdekken. Dit zijn workshops over
de Hermetische Principes (vanaf 4 jaar) of Filosoferen voor Kinderen (vanaf 8 jaar tot 14 jaar).
CONCERTEN
Een van de oud gebruikers van het Huis met de Hoofden is het Conservatorium Amsterdam.
Elke 3e vrijdag van de maand vindt er een lunchconcert plaats waarbij studenten van het Conservatorium optreden.
LEZINGEN, MASTERCLASSES EN CURSUSSEN
De afgelopen jaren zijn er regelmatig lezingen en cursussen gegeven over diverse onderwerpen
gerelateerd aan de collectie. Vanwege de coronamaatregelen is er sinds 2020 een livestreamopstelling waardoor activiteiten nu ook wereldwijd online gevolgd kunnen worden.
In 2022 zal de programmering verder worden geprofessionaliseerd onder de naam Academy of
the Free Mind. Het doel is om zowel beginners als gevorderden op een breed vlak nader kennis
te laten maken met het Hermetische gedachtegoed en de vele daaraan verbonden onderwerpen.
OVERIGE ACTIVITEITEN
Naast haar eigen activiteiten is de EFM ook partner tijdens activiteiten georganiseerd door de
Gemeente Amsterdam of initiatieven van andere partners zoals: Vrijheidsmaaltijd, Open Tuin
Dagen, Kunstschooldagen, Nationale Museumweek, Museumnacht, For the Love of Amsterdam, Grachtenfestival.
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BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA HERMETICA COLLECTIE

De Bibliotheca Philosophica Hermetica en
het Huis met de Hoofden zijn onlosmakelijk
verbonden met Amsterdam en zijn geschiedenis van tolerantie, vrijheid van meningsuiting en drukpers.
De bibliotheek is een schatkamer van - en
kenniscentrum voor de traditie van de christelijk-hermetische gnosis in Europa. Als
‘Huis van Levende Boeken’ vertelt zij het
veelzijdige, veelbewogen en veelal onbekende verhaal van deze spirituele traditie,
waarin zelfkennis en kennis van de natuur
de sleutel vormen tot kennis van God. Hermes Trismegistus, Vader der Filosofen, is de
oerbron van deze kennis over de samenhang
van alles: ‘Wie met zijn geest over zichzelf
nadenkt, kent zichzelf, kent het Al; het Al
is in de mens’. Ieder boek vertelt dit verhaal
anders, maar samen spreken ze van eenheid
in verscheidenheid. De Ritman Bibliotheek
heeft met haar onderzoeksinstituut, uitgeverij, collectie van 25.000 titels en haar grote
actieradius internationaal faam verworven
als een wetenschappelijke onderzoeksbibliotheek.

van deze boeken staan nog in een aparte opslag elders in het land. Ook voor deze boeken zullen er extra boekenkasten geplaatst
worden, zodat ze ook voor de staf makkelijk
raadpleegbaar zijn.
Een groot deel van de oude boeken is gedigitaliseerd en via de online catalogus op onze
website van kaft tot kaft door te bladeren. Een
team van vrijwilligers is onder begeleiding
van de conservatoren druk bezig om de doorzoekbaarheid van de catalogus te verbeteren.

DOELSTELLINGEN 2022-2024
¤ Verhuizen van delen van de collectie van
externe opslag naar het huis.
¤ Publiek toegankelijk maken van meer
boeken uit de collectie.
¤ Het verbeteren van de online doorzoekbaarheid en presentatie van de collectie.
¤ Beheren en presenteren van de collectie
op een wijze die de bezoeker inspireert.
¤ Het uitbreiden van onze verzamelgebieden.
Momenteel staan er zo’n 2.000 boeken, gedrukt na 1900, in de leeszaal waar ze vrij door
bezoekers te raadplegen zijn. In de komende
jaren zullen er meer en hogere boekenkasten
worden toegevoegd. Ook op de 2e verdieping
worden er twee extra ruimtes ingericht waar
de boeken over de thema’s alchemie en Hermetica te raadplegen zijn.
De collectie handschriften en oude drukken
staan in een aparte afgesloten ruimte en
kunnen alleen op aanvraag of tijdens een
privérondleiding bestudeerd worden. Veel
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VERZAMELGEBIEDEN

RELIGIEWETENSCHAPPEN
Midden 19e eeuw brak er een nieuw tijdperk
aan in religiestudies: de zoektocht naar de betekenis van religie kreeg een nieuwe impuls
in de westerse wereld dankzij de vertaling van
heilige teksten uit allerlei culturen en de religieuze objecten die bij archeologisch onderzoek werden gevonden.
De 19e-eeuwse kaart met de ‘Bronnen en stromen van het geloof in alle landen; tonende de
evolutie van het geloof, van de meest primitieve symboliek tot de meest recente spirituele
ontwikkelingen’ die bijgesloten was bij James
Forlongs Rivers of Life (1883) is een blikvanger
in de Grote Sael van de Embassy of the Free
Mind. De boeken in dit verzamelgebied tonen
de veelvormigheid van religieuze beleving.

beeld tot achterhaalde kennis verklaard.
Desondanks is het nog steeds een ongekend
populaire discipline.

ASTROLOGIE, MAGIE, TAROT
Astrologie hangt nauw samen met alchemie
en magie omdat al deze takken van kennis
sterk uitgaan van de samenhang tussen het
‘boven’ het ‘beneden’. De astrologie, een van
de oudste takken van kennis ter wereld, bestudeert aan de hand van de (stand van) sterren en planeten het verband met gebeurtenissen op aarde, maar ook met het persoonlijke
lot van een mens. In het westen is de astrologie met de mechanisering van het wereld-

Tarot is van oorsprong een kaartspel dat al
in de 14e eeuw in het westen werd gespeeld.
Pas vanaf de late 18e eeuw raakte tarot verbonden met magie en mystiek, vooral door
toedoen van de Fransman Court de Gébelin,
die de afbeeldingen associeerde met Egyptische mysteriën en stelde dat het woord een
samenstelling zou zijn van het Egyptisch
voor ‘koninklijk’ (tar) en ‘weg’ (ro): de tarot
leverde een koninklijke weg naar (geheime)
kennis en oeroude wijsheid.

Magie staat net als astrologie sinds de Verlichting te boek als ‘verworpen kennis’, maar
beleeft de laatste decennia een herwaardering. Magische praktijken gaan uit van de
mogelijkheid de krachten uit de bovenwereld op aarde aan te wenden, ten goede of ten
kwade. Deze praktijken konden worden uitgevoerd aan de hand van rituele voorwerpen
of spreuken of uitgaan van de krachten van
planeten of sterren. Het woord ‘magie’ stamt
uit het oud-Perzisch: een ‘magus’ was een
zoroastrisch priester die astrologische voorspellingen deed en magische kennis bezat.

COLLECTIE HANDSCHRIFTEN EN BOEKEN GEDRUKT VOOR 1800,
PER VERZAMELGEBIED, TOTAAL 3.377

COLLECTIE HANDSCHRIFTEN EN BOEKEN GEDRUKT NA 1800,
PER VERZAMELGEBIED, TOTAAL 23.341

Alchemie

Alchemie

867
24%

Rozenkruisers

Rozenkruisers

1.389
7%

205
6%

Kabbalah,
Freemasonry

368
12%

Overig

7.258
21%

Westerse esoterie

3.010
13%

Vergelijkende
godsdiensten
& Westerse esoterie

Vergelijkende
godsdiensten

601
19%

Mystiek

943
26%

1.286
7%

Mystiek

980
4%

2.377
11%

Hermetica

3.299
16%

Hermetica

393
13%
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Archiefcollecties

7.300
21%

GRAAL
Een schaal, beker of misschien zelfs een steen:
de Graal heeft vele verschijningsvormen gekend sinds de 13e eeuw, toen de eerste Graalverhalen werden geschreven in Frankrijk en
Duitsland. De Heilige Graal zou de beker zijn
die door Christus bij het Laatste Avondmaal
werd gebruikt. Volgens de legende ving een
van zijn volgelingen, Jozef van Arimathea,
bij de kruisiging druppels van Christus’ bloed
op in de beker. De Graal zou daarom bovennatuurlijke genezingskrachten hebben en
een onuitputtelijke bron van voeding zijn. De
ridders van de Ronde Tafel streefden ernaar
de Graal te vinden en te beschermen, maar
degenen die onwaardig waren herkenden de
beker niet. De Graal is in de loop der tijd uitgegroeid tot een symbool voor zuiverheid en
(spirituele) rijkdom.

tekenis van het westers-hermetisch gedachtegoed.
Taoïsme is hier een goed voorbeeld van. Taoïsme richt zich op de alomvattende, uit zichzelf bestaande, oneindige, tijdloze kosmische
eenheid. Taoïsme zou iedere hermeticus aanspreken. Omgekeerd zou een taoïst de hermetische uitspraak dat God of de bron van alles
‘een oneindige sfeer is, waarvan het centrum
overal is en de omtrek nergens’ kunnen onderschrijven.
Soefisme is volgens de 20e-eeuwse soefi-meester Hazrat Inayat Khan ‘de religie van het
hart, de religie die het als het belangrijkste
doel ziet dat je op zoek gaat naar God in het
hart van de mensheid.’ Inayat Khan stichtte in 1917 een internationale soefibeweging,
maar het soefisme als een innerlijke zoektocht naar God binnen de islam bestaat al
sinds de profeet Mohammed de islam stichtte. De moderne soefibeweging wil religies
van het oosten en westen verbinden. Soefi’s
volgen de vijf zuilen van de islam, maar geloven daarnaast ook dat zij door te mediteren
en hun geestelijke leiders te volgen dichter bij
God kunnen komen.

KATHAREN
Ze werden ‘de zuiveren’ genoemd (naar het
Griekse ‘katharoi’), deze volgelingen van een
christelijke beweging die ontstond in het zuiden van Frankrijk en het noorden van Italië in
de late Middeleeuwen. De katharen verwierpen de sacramenten van de katholieke kerk:
het enige sacrament dat ze kenden was een
spiritueel ritueel, het consolamentum (letterlijk: troost), dat de hen verloste van hun
zonden en van de credenti (gelovigen) perfecti
(volmaakten) maakte. In tegenstelling tot de
kerkelijke leiders leidden ze een voorbeeldig
leven: niet materialistisch, wars van uiterlijk
vertoon. De katharen werden vervolgd door
de kerk en in het midden van de 13e eeuw uitgeroeid.
De belangstelling voor de ideeën van de katharen leefde in de tweede helft van de 20e eeuw
enorm op. Er wordt verwantschap gezien tussen hun gedachtegoed en dat van de gnostici, en diverse spirituele bewegingen zien zich
als de erfgenamen van dit gnostisch-christelijk-kathaarse geloof.

VRIJE DENKEN
De naam van dit museum, Embassy of the
Free Mind, toont al aan dat vrijdenkers een
belangrijke plaats innemen. De collectie bevat meer dan 25.000 boeken en handschriften, waaronder die van unieke persoonlijkheden, die in vrijheid van geest wilden
handelen en bereid waren trouw te blijven
aan eigen overtuigingen en innerlijke ervaringen, los van dogma’s, vooroordelen en vrij
ook van het oordeel van religieuze of wereldse autoriteiten. Van de auteurs die verzameld
worden, zijn er heel wat op de Index librorum
prohibitorum geplaatst, de door de rooms-katholieke kerk ingestelde index van verboden,
want ketters geachte, boeken. Onder dit verzamelgebied vallen ook de vrije denkers van
de Nederlandse Republiek in de 16e en 17e
eeuw, zoals Spinoza, Koerbagh en Coornhert.

OOSTERSE FILOSOFIE, SOEFISME
Om het westers-hermetisch gedachtegoed
werkelijk te kunnen begrijpen, kan het oosterse denken en de ontwikkeling hiervan niet
worden genegeerd. De poging om de traditionele tweedeling ‘oosters en westers denken’
te overstijgen kan leiden tot nieuwe, verrassende perspectieven op het ontstaan en de be-

VRIJMETSELARIJ
De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap dat sinds zijn ontstaan in de zeventiende eeuw is uitgegroeid tot een wereld-
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wijde beweging voor mannen én vrouwen.
Vrijmetselaars streven naar persoonlijke
geestelijke ontwikkeling en een zinvolle rol
in de maatschappij, vanuit de overtuiging
dat ieder mens gelijkwaardig is en het recht
heeft zelfstandig op zoek te gaan naar waarheid. Daarbij maken ze gebruik van rituelen
en symboliek waarvoor geput wordt uit esoterische bronnen zoals alchemie, kabbala en
hermetica.
WESTERSE ESOTERIE
Met het Tijdperk van de Verlichting wint het
vertrouwen in de kracht van de rede terrein.
Het geloof in een bovennatuurlijke werkelijkheid wordt gezien als bijgeloof (behalve uiteraard het geloof zoals dat door de gevestigde
kerken wordt uitgedragen). Toch blijft er ook
een hang naar geheime kennis bestaan, naar
kennis die inzicht verschaft in de niet-zichtbare wereld, in God, mens en het onder- en
bovenmaanse.
Deze kennis werd in de negentiende eeuw
vaak overgedragen in geheime genootschappen waarvan de namen in veel gevallen al
aangeven dat ze teruggrepen op de filosofieën van Hermes Trismegistus en de Rozenkruisersbroederschap. Deze genootschappen
kenden de taal van de symbolen meer kracht
toe dan die van de wetenschap. Zo werd Die
Geheime Figuren der Rosenkreuzer, een verzameling teksten maar vooral symbolen die
teruggrijpen op het alchemistische en mystieke gedachtegoed uit de 16e en 17e eeuw,
uitgegeven in 1785, middenin het Tijdperk
van de Verlichting. Niet alleen Engeland en
Frankrijk, maar ook Duitsland en de slavische
landen bleken vruchtbare voedingsbodems te
zijn voor deze herleving van oude ideeën en
praktijken die nu onder de parapluterm ‘westerse esoterie’ zijn ondergebracht.
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RITMAN RESEARCH INSTITUTE

Het Ritman Research Institute (RRI) richt
zich op het bestuderen van de geschiedenis
van de hermetische tradities. Via conferenties, lezingen en publicaties onderhoudt het
RRI contacten met andere wetenschappers en
het publiek. De onderzoeksresultaten van het
RRI worden gepubliceerd in toonaangevende
en internationaal erkende wetenschappelijke
boeken en tijdschriften. Ook levert het instituut bijdragen aan catalogi en andere publicaties voor het algemene publiek die verschijnen bij de eigen uitgeverij, In de Pelikaan.

jongere als meer ervaren academici de boeken en manuscripten in de collectie kunnen
komen bestuderen. Gastonderzoekers blijven
één tot drie maanden en worden geacht een
openbare lezing te geven en een workshop of
leesgroep te leiden in de Academie. Het RRI
wil in 2023 beginnen met twee gastonderzoekers. Als dit ‘proefproject’ goed verloopt,
kan het programma in de toekomst worden
uitgebreid.
Het Ritman Research Institute wil ieder jaar
minstens één conferentie organiseren. Niet
alleen dragen de conferenties bij aan het vestigen van de reputatie van de BPH en het RRI
als top-onderzoeksfaciliteit, ook kunnen ze de
tentoonstellingen in de EFM voorzien van een
solide wetenschappelijke basis en door middel van nieuw onderzoek de kennis over onze
collectie verder uitbreiden. In de herfst van
2022 organiseert het RRI een internationale
conferentie over het onderwerp ‘Amsterdam
als toevluchtsoord voor religieuze vluchtelingen in de vroeg-moderne tijd’. De conferentie
fungeert als aanvulling op de tentoonstelling
over het Huis met de Hoofden, aangezien het
huis in de 17e eeuw een belangrijk centrum
was voor religieuze vluchtelingen.

In 2022 werd Lucinda Martin aangetrokken
als de nieuwe directeur van het Ritman Research Institute en de Bibliotheca Philosophica Hermetica. Haar visie is dat het RRI
de belangrijkste plek ter wereld wordt voor
onderzoek naar de hermetische traditie. Het
instituut stelt zich ten doel om zowel door
academische publicaties als door evenementen voor het algemene publiek de algemene
en academische kennis over de hermetische
traditie te vergroten, met name die aspecten
van de traditie die kunnen bijdragen aan het
debat over hedendaagse vraagstukken. Daartoe behoren bijvoorbeeld de verenigbaarheid
van godsdienst en wetenschap, de zorg voor
de natuur en het idee dat alle mensen begiftigd zijn met waardigheid.

De onderzoekers van het Ritman Research
Institute werken aan een aantal doorlopende
projecten. Bibliothecaris Carlos Gilly werkt
al enkele jaren aan een rozenkruisersbibliografie. Ook werkt hij aan een boek over de
belangrijkste ontdekkingen in de collectie.
Dit boek verschijnt in 2023 ter begeleiding
van een tentoonstelling in de EFM waarin de
belangrijkste ‘schatten’ in de BPH-collectie
worden uitgelicht.

Het instituut streeft er op de lange termijn
naar om uit te groeien tot een onderzoeksinstituut van topniveau dat internationaal erkend wordt om de kwaliteit van zijn
wetenschappelijk onderzoek. Een klein,
prestigieus instituut naar het voorbeeld van
het Max Planck Instituut of de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
dat zich richt op diepgravende, langlopende
onderzoeksprojecten.
Om deze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren heeft het onderzoeksinstituut
meer personeel nodig. In 2022 kregen twee
junior onderzoekers een parttime aanstelling. Er zijn plannen om in 2023 een postdoc
of een andere meer ervaren onderzoeker aan
te nemen ter ondersteuning van het onderzoek.

Directeur Lucinda Martin werkt aan talrijke
projecten, waaronder een monografie over
het brievennetwerk van de volgelingen van
Jacob Böhme, een monografie over radicale
piëtisten, een wetenschappelijke bundel
over de receptie van Jacob Böhme, een wetenschappelijke bundel over religieuze vertalingen en globalisering, en vele artikelen,
waaronder een bijdrage over de BPH-collectie
in het tijdschrift Boekenwereld.

Het RRI is ook van plan een programma voor
gastonderzoekers op te zetten, waarbij zowel

Stichting Het Wereldhart heeft onlangs een
aanvraag voor de BPH collectie ingediend,
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om te worden toegevoegd aan het nationale
Memory of the World register van de UNESCO. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd,
is het plan om over twee jaar een aanvraag
te doen voor een internationale Memory of
the World Unesco-status. Die UNESCO-status
zal het aanvragen van subsidies vergemakkelijken. De directeur is actief op zoek naar
zowel publieke als privé-sponsoring voor de
programma’s van de BPH en het RRI. Dat
zouden zowel publieke subsidieprogramma’s
en private en commerciële sponsoren kunnen zijn, als samenwerkingsprojecten met
andere bibliotheken, musea en onderwijsinstituten.

DOELSTELLINGEN 2022-2024
¤ Verbeteren van het profiel van het RRI.
¤ Uitbreiden van het RRI-team.
¤ Opstarten van nieuwe onderzoeksprojecten.
¤ Aanvragen van subsidies voor de uitbreiding van het RRI.
¤ Plaats bieden aan studenten en junior onderzoekers in het RRI.
¤ Opzetten van een programma voor gastonderzoekers.
¤ Organiseren van conferenties op regelmatige basis.
¤ Publiceren van onderzoek van hoge kwaliteit
in erkende wetenschappelijke publicaties.
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UITGEVERIJ IN DE PELIKAAN

De eigen uitgeverij In de Pelikaan richt zich op
het uitgeven van tekstedities en historische
studies op het specialisatieterrein van de BPH
(Pimander-reeks), catalogi van de eigen tentoonstellingen (Hermes-reeks) en toegankelijk geschreven wetenschappelijke publicaties
(Asclepius-reeks).
Momenteel plannen we ook een serie kleine
gidsen in pocketformaat: doelgerichte inleidingen voor een algemeen publiek. Het eerste
boek in de serie wordt een beknopte kennismaking met het Huis met de Hoofden. Andere gidsen kunnen gaan over een van onze verzamelgebieden, zoals kabbala of christelijke
theosofie, of over specifieke objecten in onze
collectie, zoals het Corpus Hermeticum.
Sinds een aantal jaar worden er naast gedrukte
uitgaven ook e-books aangeboden via de eigen
webshop. Ook reeds bestaande publicaties uit
de fondslijst worden als e-book aangeboden en
via Facebook en de website gepromoot.

DOELSTELLINGEN 2022-2024
¤ De publicatie van tentoonstellingscatalogi
¤ Het ontwikkelen van een nieuwe serie gidsen op pocketformaat.
¤ Een publicatie over het Huis met de Hoofden.
¤ Een publicatie over de ontdekkingen van
het Ritman Research Institute
¤ Een publicatie over schatten uit de BPH-collectie
¤ De publicatie van onderzoeksresultaten.
¤ De publicatie van een overzichtscatalogus
van de BPH-collectie.
¤ Een publicatie over de Graal van Amsterdam.
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BEHOUD EN BEHEER

KLIMAAT
De klimaatbeheersing in de tentoonstellingsruimte en op de etage waar het oude boek
geplaatst is/wordt, wordt zo goed mogelijk
geregeld met behulp van luchtbevochtigers
en een ontvochter. We streven naar een constante luchtvochtigheid van tussen de 45 en
55% en maximale temperatuurschommelingen van 2 graden per etmaal. De ramen in
de tentoonstellingsruimte zijn voorzien van
uv-werend folie en tijdens tentoonstellingen
worden deze geblindeerd.

gereserveerd voor restauraties en aan de hand
daarvan wordt een voorkeurslijst gemaakt en
het werk aanbesteed. In 2021-22 is/wordt met
steun van het fonds Boek&Wurm een 60-tal
boeken gerestaureerd.
COLLECTIEREGISTRATIE
Alle verwervingen (zowel schenkingen als
aankopen) worden bij binnenkomst geregistreerd in een aankoopregister, waarbij titel
herkomst en prijs worden vermeld. Alle aankoopregisters vanaf de aanvang van de bibliotheek als instituut (1983/4) zijn beschikbaar.
Vervolgens worden alle boeken gecatalogiseerd in de geautomatiseerde catalogus, en
krijgt elk boek een Uniek Boek Nummer. Het
catalogussysteem (Memorix maior) geeft de
mogelijkheid om met een muisklik naar een
afbeelding of een digitale versie van het hele
boek te gaan. Inmiddels is een aanzienlijk
deel van de oude drukken en handschriften
gedigitaliseerd en via de website beschikbaar.

VEILIGHEID
De veiligheid van de boeken wordt gewaarborgd door een alarminstallatie gekoppeld
aan een meldkamer; de alarminstallatie
wordt bij het verlaten van het pand ingeschakeld. Overdag is er persoonlijk toezicht door
het personeel; de ruimtes waar de Kerncollectie wordt bewaard zijn alleen toegankelijk
met een sleutel. Het oude boek wordt alleen
gehanteerd door de conservatoren en kan op
de leeszaal onder hun toezicht worden geraadpleegd.

BRUIKLEENVERKEER
Aan de BPH worden regelmatig tijdelijke
bruiklenen gevraagd (enkele malen per jaar);
zelf doet zij ook regelmatig een beroep op
bruiklenen uit binnen- en buitenlandse bibliotheken. Er is geen apart staflid dat zich
daarmee bezighoudt; de verzoeken worden
beoordeeld door de conservator en de directie. Daarbij wordt meegenomen of het item
zich fysiek leent voor tentoonstelling, of het
voor enige tijd de deur uit kan zonder dat het
‘gemist’ wordt en of er speciale conservatorische maatregelen vooraf vereist zijn. De
bruikleenvragende instelling moet voldoen
aan de minimale eisen wat betreft veiligheid
en klimaat. Er wordt een bruikleencontract
opgemaakt waarin de voorwaarden worden
vastgelegd. Tot op heden wordt er geen vergoeding gevraagd.

RISICO’S
De grootse risico’s zijn diefstal en beschadiging door gebruik en/of tentoonstelling. Het
risico van diefstal wordt beperkt door de regels
voor bezoekers die gelden bij betreden van de
bibliotheek en door het persoonlijk toezicht.
Een risico van andere aard is schimmel of ongedierte (er zijn incidenteel zilvervisjes waargenomen). De voorkoming/bestrijding hiervan is een actiepunt.
CONSERVERING EN RESTAURATIE
Restauratie geschiedt na overleg met externe gecertificeerde binders en restauratoren;
de EFM heeft geen eigen restauratieafdeling.
Restauraties zijn altijd reversibel en worden
gedocumenteerd m.b.v. foto’s en een restauratierapport. Kwetsbare objecten krijgen
bij voorkeur een beschermende doos, eerder
dan dat er gekozen wordt voor restauratie. De
collectie wordt doorlopend gecontroleerd op
schade en bij constatering dat er actie moet
worden ondernomen wordt het item op een
lijst geplaatst. Er wordt jaarlijks een budget
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ACADEMY OF THE FREE MIND

De Academy of the Free Mind heeft tot doel
oude kennis en wijsheid over de samenhang
van alles in de schepping in verband te brengen met hedendaagse maatschappelijke
vraagstukken en wetenschappelijke en ontwikkelingen.
Dat zal deels een academische grondslag
hebben maar bied ook ruimte voor cultureel
maatschappelijke ontsluiting.

Wij werken daarbij vanuit de collectie, met een
scherp oog voor de relevantie voor ons publiek.
De behoefte om het bestaan te willen doorgronden, om dieper tot jezelf door te dringen
en de taal van het eigen hart te verstaan, ook
wel met Griekse woord ‘Gnosis’ genoemd, is
van alle tijden. Gnosis als kennisbron werd
door de Utrechtse theoloog en classicus Gilles
Quispel gezien als de derde, intuïtieve component van de Europese cultuurgeschiedenis,
naast de ratio en religie, die volgens hem een
grote invloed heeft gehad op de vernieuwing
van wetenschap en samenleving.

DOELSTELLINGEN 2022-2024
¤ Het opzetten van de Academy of the Free
Mind.
¤ Het ontwikkelen van cursussen, lezingen, conferenties en masterclasses.

Wij streven ernaar onze bezoekers programma’s te bieden waarbij iedereen, van instapper tot kenner, iets van de vrije geest in zichzelf zal kunnen herkennen, waarin steeds
een verbinding naar deze tijd wordt gelegd,
daardoor zich bewuster wordt van de samenhang van alles en daar ook naar gaat handelen.

Sinds de openstelling van de EFM worden er
regelmatig lezingen en cursussen gegeven
in de Grote Sael. Omdat deze zaal onderdeel
is van het museum kan deze vaak alleen ’s
avonds gebruikt worden. Op de 2e etage zal
er een aparte ruimte worden gerealiseerd die
plaats biedt aan ca. 40 personen en waarin
dagelijks activiteiten kunnen plaatsvinden.

Bij de invulling van onze programmering zullen wij met diverse partners samenwerken.

De coronapandemie opende onverwacht een
nieuw perspectief op de online-programmering met als resultaat een stijgend aantal
virtuele bezoeken. Veel activiteiten zullen
blijvend online kunnen worden gevolgd.

CATEGORIËN
Alle activiteiten zullen worden ingedeeld in 6
categorieën:
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Geesteswetenschappen
Natuurwetenschappen
Wijsheidsstromingen
Kunst en cultuur
Wise Business
Mens en Natuur

‘’Het mooiste dat God in deze wereld geschapen heeft, is de mens,
en het mooiste aan de mens is dat hij kan denken.’
‘Hermes Trismegistus’, mythische profeet
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HUIS MET DE HOOFDEN

Het 17de-eeuws rijksmonument aan de Amsterdamse Keizersgracht 123 is al sinds 1622
bekend als ‘Het Huis met de Hoofden’. Het
markante grachtenpand is een schepping van
architect Hendrick de Keyzer (1556-1621) en
was een van de eerst panden die aan de toen
pas gegraven Keizersgracht werd gebouwd.
Sinds 2017 is het Huis met de Hoofden het
thuis van de Embassy of the Free Mind met
haar
bibliotheekcollectie,onderzoeksinstituut en museum. Vanaf 2022 huisvest het ook
de Academy of the Free Mind.

pleiten voor een ‘Collegium Lucis’, een ‘college van het licht’, als internationaal toezichtsorgaan. Dat Collegium wordt wel gezien als
een voorloper van moderne internationale
samenwerking op het gebied van onderwijs,
wetenschap en cultuur, zoals uitgedragen
door UNESCO.
In 2007 gunde de toenmalige eigenaar van
het pand, de Gemeente Amsterdam, Het
Huis met de Hoofden van harte aan de familie Ritman vanwege het perspectief op een
prachtige invulling als museum met als hart
haar collectie de bibliotheek. Hierin kunnenonderzoekers van over de gehele wereld de
unieke samenhang van de collectie onderzoeken en toegankelijk maken voor het publiek.

DOELSTELLINGEN 2022-2024
¤ Het aanpassen van ruimtes om meer boeken te kunnen huisvesten.
¤ Het creëren van extra werkplekken en een
grotere personeelsruimte.
¤ Het creëren van extra ruimtes voor de museumbeleving en programmering.
¤ Het verbeteren van de brandveiligheid.
¤ Het ontsluiten van het souterrain voor de
collectie.
¤ Het plaatsen van een lift voor de (Minder
valide) bezoekers.
¤ Het restaureren van de Orangerie.
¤ Het verbinden van de tuin met de museale
beleving..

HUIS MET DE HOOFDEN
Vanwege de handel, maar ook door de betrekkelijk grote tolerantie en persvrijheid, was
het Amsterdam van de 17e eeuw een broedplaats voor filosofische, wetenschappelijke
en maatschappelijk vernieuwende ideeën. De
aantrekkingskracht van de stad werd daarbij
vergroot door een ander Amsterdams fenomeen, namelijk dat van de mercator sapiens,
de wijze koopman, die in het geval van Louis de Geer, de eigenaar van het Huis met de
Hoofden, optrad als beschermheer en financier van gevluchte vrijdenkers. Hij maakte
van het Huis zo een belangrijke ontmoetingsplek.
Een van de gasten aan wie familie De Geer
onderdak bood was de Tsjech Jan Amos Comenius, destijds een van de invloedrijkste
geleerden in Europa, pansofist en onderwijsvernieuwer. Comenius ijverde voor verbetering van de samenleving door onder meer te
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MARKETING & COMMUNICATIE
DOELSTELLINGEN 2022-2024
¤ Doelgroepen verder definiëren en hier strategieën voor ontwikkelen.
¤ Naamsbekendheid vergroten onder de doelgroepen.
¤ Het relevant maken van informatie voor deze doelgroepen.
¤ Een nieuwe strategie ontwikkelen voor de onlinecommunicatie.
¤ Het verbeteren van informatie op de website en social media.
¤ Meer gratis publicititeitsmogelijkheden onderzoeken.
¤ Uitbreiding van het marketing & communicatieteam.
Marketing en communicatie zijn voor elke instelling onmisbaar. Alles valt en staat met hoe je je
verhaal vertelt en hoe je je unieke kenmerken kan ‘verkopen’.
De meest gehoorde reactie van mensen aan wie je over de EFM verteld is: “goh wat bijzonder, ik
wist niet dat het bestond”. De naam Embassy of the Free Mind is nog maar 4 jaar oud. Er wordt
keihard gewerkt aan de beleving binnen, maar het naar buiten treden is net zo belangrijk. En ook
hoe zorg je ervoor dat mensen letter en figuurlijk van buiten naar binnen gaan.
DOELGROEPEN
1.
Cultuurtoerist, Groot Amsterdam, Nederland, wereldwijd
2.
Liefhebber, spiritueel geïnteresseerden en bewuste wereldburger
3.
Wetenschappers, studenten, theologen
4.
Families & kinderen, scholen
CULTUURTOERIST
¤ Komt voor een ‘dagje uit’, vaak eenmalig
¤ Kan tot een liefhebber groeien
LIEFHEBBER
¤ Houdt van kunst en cultuur
¤ Serieus geïnteresseerd
¤ Zoekt inspiratie en verdieping
¤ Kan herhaalbezoeker worden
WETENSCHAPPER
¤ Trouwe reeds bestaande doelgroep
¤ Student, conservator, wetenschappelijk journalist, onderzoeker
¤ Komt voor (wetenschappelijke) details, verhalen en content
¤ Onderzoekt de BPH-collectie
FAMILIES EN KINDEREN
¤ Kunnen zowel liefhebbers als cultuurtoeristen zijn
¤ Kinderen staan centraal
¤ Plezier ouders hangt samen met plezier kinderen
¤ Voornamelijk Nederlands en uit de regio
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STRATEGIËN
¤ De bestaande community blijven inspireren en betrekken
¤ De naamsbekendheid vergroten, te beginnen bij het Amsterdamse publiek die vaak het Huis
met de Hoofden als gebouw wel kennen
¤ Het relevant maken van informatie voor alle doelgroepen
¤ Het organiseren van activiteiten toegespitst op de doelgroepen
¤ Gebruik maken van het feit dat steeds meer mensen op zoek zijn naar bewustzijn,
zingeving, verdieping en samenhorigheid
¤ Het ontwikkelen van podcasts en applicaties

‘Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen’
Pythagoras, Grieks filosoof en wiskundige (580 v.C. - 504 v.C.)
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ORGANISATIE
STAF

Jozef Ritman 		
Directeur/Bestuurder

Rixande Ritman
Zakelijk Directeur

Carlos Gilly		
Bibliothecaris

José Bouman
Conservator		

Peter Forshaw		
Senior Researcher		

Natalie Koch		
Contentontwikkelaar

Han Bakker
Kwartiermaker

Rob Oosterwijk 		
Multimedia 		

Jasha van der Wel
Public Relations Manager

Carmen Sandries		
Gastvrouw Café

Corey Andrews
Junior Researcher

Kyra Gerber 		
Junior Researcher

		
Aricia Ritman
Publieksmedewerker

Tobias Ritman 		
Uitvoerend medewerker

Isaura Triplet
Webshopmedewerker

VRIJWILLIGERS
bestaat deels uit studenten van de leerstoel
Hermetica aan de UvA, en voor het overige
uit vrijwilligers die hebben gereageerd op
een oproep via de online nieuwsbrief of op de
profielen voor vrijwilligers op de website.

De EFM beschikt over een team van 15
vrijwilligers (FTE 2) voor het collectiebeheer,
de online communicatie, het café en de tuin.
De vrijwilligers zijn onmisbaar voor het
functioneren van de EFM. Het team
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GOVERNANCE
STICHTINGEN
Stichting Het Wereldhart (culturele ANBI) is eigenaar van de collectie Bibliotheca Philosophica
Hermetica en het rijksmonument Keizersgracht 123 te Amsterdam. De statutaire doelstellingen
van Stichting Het Wereldhart zijn:
¤ Huisvesting van de collectie Bibliotheca Philosophica Hermetica in het Huis met de Hoofden
¤ Restauratie en onderhoud van het rijksmonument Huis met de Hoofden
¤ Ontwikkeling en instandhouding van de Embassy of the Free Mind als bibliotheek, museum,
onderzoeksinstituut en platform van het vrije denken
¤ Fondswerving particulieren, bedrijven, stichtingen, gemeente en overheid
De stichting werkt volgens de Code Cultural Governance en het bestuur-toezicht besturingsmodel. De raad van toezicht is verbonden aan de overkoepelende Stichting Het Wereldhart. De
rechtspositie en de bevoegdheden van de raad van toezicht zijn beschreven in de in 2018 aangepaste statuten van Stichting Het Wereldhart. De raad houdt toezicht op het behoorlijke bestuur
van de organisatie, met aandacht voor inhoudelijk beleid, financieel beleid, risicobeheer, interne procedures en externe controle door een onafhankelijke accountant. Alle toezichtfuncties zijn
onbezoldigd. De raad van toezicht bestaat uit Klaas-Jan Bakker (voorzitter/jurist/internationale
betrekkingen) en Paul Mosterd (culturele betrekkingen). De toezichthouders houden gepaste afstand tot de operatie, maar zijn wel stuk voor stuk erg betrokken bij de gang van zaken in de EFM.
De verhouding tussen raad van toezicht en bestuur is geregeld in een reglement.
Het bestuur bestaat uit één persoon, algemeen directeur Jozef Ritman, die wordt bijgestaan door
enkele adviseurs op het gebied van financiën, fiscale advocatuur en fondswerving. Hij vormt samen met zakelijk directeur Rixande Ritman en Lucinda Martin, als directeur van het Ritman
Research Institute, de Bibiliotheca Philosophica Hermetica collectie en de Academy of the Free
Mind, het directieteam van de EFM. Het directieteam ondersteunt het bestuur bij de begeleiding
van de organisatie, het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het strategische beleid en de
realisatie van de statutaire doelstellingen.
Stichting Het Wereldhart is bestuurder van de volgende stichtingen:
Stichting Exploitatie Embassy of the Free Mind is opgericht voor het uitvoeren van de commerciële activiteiten van Stichting Het Wereldhart. De winst uit deze stichting komt ten goede aan
Stichting Het Wereldhart en haar doelstellingen.
Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica (culturele ANBI) heeft voornamelijk een administratieve functie vanwege de aan de stichting verbonden museumstatus, uitgeverij en onderzoeksinstituut.
Stichting tot behoud van het monument Huis met de Hoofden is juridisch eigenaar van het pand
Keizersgracht 123 en is verantwoordelijk voor de instandhouding van dit rijksmonument.
STAF
Stichting Het Wereldhart werkt met een team van 7 vaste medewerkers (FTE 5,8), 4 oproepkrachten (FTE 1,3), 4 freelancemedewerkers (FTE 1,2) Totaal FTE is 6,3. Het team wordt op alle vlakken
ondersteund door een team van ca. 20 vrijwilligers (FTE 2).
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‘Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.’
Albert Einstein, natuurkundige (1879-1955)
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FINANCIËN & FONDSWERVING
DOELSTELLINGEN 2022-2024
¤ Het vergroten van inkomsten uit activiteiten.
¤ Het werven van fondsen voor projecten.
¤ Het werven van particuliere bijdragen voor dekking van de exploitatiekosten op lange termijn.
VERMOGEN
Stichting Het Wereldhart (WH) is sinds 2016 economisch eigenaar van zowel het Huis met de
Hoofden te Keizersgracht 123 als de collectie Bibliotheca Philosophica Hermetica.
Waarde Huis met de Hoofden € 12.000.000
Het huis is verworven in 2007. Op het pand rust sinds 2018 een hypotheek met een looptijd van 10
jaar, waarvan de aflossing volledig gedekt wordt door een particuliere schenking.
Waarde boekencollectie € 21.000.000
Het Huis met de Hoofden en de Bibliotheca Philosophica Hermetica zijn in 2016 geschonken door
Joost en Rachel Ritman en is in de Stichting het Wereldhart als geschenk onder gebracht.
FINANCIERINGSMIX
St. Het Wereldhart ontvangt geen overheidssubsidies en werkt volgens de volgende financieringsmix:
¤ Entreekaarten Museum
¤ Programmering
¤ Winkel
¤ Museumcafé
¤ Zaalverhuur
¤ Fondsenbijdragen voor projecten
¤ Schenkingen door particulieren
¤ Sponsoring door bedrijven
De basisexploitatie wordt gedekt door inkomsten uit periodieke schenkingen en inkomsten uit
publieksactiviteiten. Naar verwachting zal in 2022 € 350.000 aan inkomsten uit entreegelden,
zaalverhuur, programmering, verkoop boeken en merchandise worden gerealiseerd. Het is ons
doel de inkomsten van deze financieringsmix jaarlijks te verhogen.
INKOMSTEN UIT MUSEUM, PROGRAMMERING, CAFÉ EN WINKEL
De EFM heeft de officiële museumstatus en heft entreegeld. Tickets kunnen online worden besteld of aan de deur worden gekocht. Aan de balie kan er zowel contant als met pin of creditcard
betaald worden. Er zijn verschillende tarieven voor kinderen, studenten en volwassen.
Er worden diverse rondleidingen, lezingen, cursussen en andere activiteiten tegen betaling aangeboden. Zowel in de winkel als via de webshop worden er publicaties en merchandise verkocht.
In het kleinschalige café zijn koffie/thee, taart en lunch verkrijgbaar.
INKOMSTEN UIT ZAALVERHUUR
De diverse zalen van de Embassy of the Free Mind zijn te huur voor vergaderingen, events en recepties. Deze commerciële activiteiten worden geadministreerd via een aparte exploitatiestichting waarvan de winst ten goede komt aan de doelstellingen van Stichting Het Wereldhart en
daarmee aan de ontwikkeling van de EFM en de instandhouding van het Huis met de Hoofden.
BTW
De stichtingen vormen samen een fiscale eenheid met een btw-nummer. Een groot deel van de
activiteiten zijn als belastbaar gekenmerkt.
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COMMUNITY OF THE FREE MIND
De EFM heeft een warm netwerk van mensen die elk op hun eigen manier bijdragen, als vrijwilliger, donateur, adviseur, of als ambassadeur, waarbij mensen hun netwerk verbinden. Iedereen
die de magie van de plek voelt, betrokken wilt zijn en zich met gelijkgestemden wil verbinden
kan lid worden van onze cirkel. Een aantal keer per jaar worden er bijeenkomsten georganiseerd,
daarnaast wordt er gewerkt aan een speciale programmering met activiteiten waar men aan deel
kan nemen. Dankzij de verbinding met de community wordt de EFM gedragen en kan zij haar
missie om haar wijsheid met de wereld te delen ten uitvoer brengen.

‘Wie de samenhang der dingen doorziet, heeft kennis, wie kennis heeft komt
tot wijsheid, wie wijs is kan zijn hart recht maken, wie zijn hart rechtgemaakt
heeft komt tot zelfvolmaking, wie zijn karakter volmaakt heeft kan zijn gezin
regelen, wie zijn gezin kan regelen, kan de Staat regeren.’
Confucius, Chinees filosoof (551 v.C. - 479 v.C.)
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ACHTER DE HORIZON 2025 - 2028
De plannen voor ‘Magisch Amsterdam 750’ ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad
Amsterdam in 2025 vormen onze voorlopige stip op de horizon. Het wordt een viering van saamhorigheid van alle Amsterdammers, van ‘hoewel we allemaal anders zijn, zijn we ten diepste met
elkaar verbonden’.
Daarmee hebben we niet alleen ons visitekaartje aan Amsterdam afgegeven, maar ook het zaadje
geplant voor wat er achter die horizon ligt, voor wat er in de periode daarna gaat komen. ‘Verbinding’ staat daarin centraal: verbinding met je zelf, met je inspiratiebron en met de samenleving.
Jan Amos Comenius die in de 17de eeuw in het Huis met de Hoofden verbleef en een protegé van
de familie De Geer was, is daarbij een inspiratiebron. Hij dacht na over de ontwikkeling van ieder
mens, ontwierp een revolutionaire onderwijsmethode en schoolsysteem, en richtte zich met zijn
ideeën tot de leiders van Europa om zich in te zetten voor het verbeteren van de mensheid.
Die ontwikkelingslijn van individu naar samenleving en het streven om de mensheid als geheel
naar een hoger niveau te brengen, gaat schuil achter de Academy of the Free Mind (AFM). Met een
breed programma van lezingen en masterclasses slaat de AFM de brug van het Ritman Onderzoekinstituut en wetenschap naar de samenleving. Daarmee steeds weer opnieuw invulling gevend
aan ons moto ‘sharing wisdom and creating concious action’.
Onze museale en online programmering vormt als het ware een tweede interface met de samenleving; het museum is een laagdrempelige manier om jong en oud te bereiken. Onze tentoonstellingsruimtes worden aangevuld met de tuin als integraal onderdeel daarvan. In de tuin vind je
planten die een rol spelen in de alchemie, geneeskunde of mythologie. De eerste zaadjes voor die
ontwikkeling zijn dit jaar geplant, de reacties van de bezoekers zijn meer dan positief en stimuleren ons de komende jaren een verdere programmatische en didactische invulling te ontwikkelen,
en daarbij ook de nu nog enigszins vervallen orangerie te betrekken.
FINANCIEEL PERSPECTIEF
De betrokkenheid op de samenleving van de Embassy of the Free Mind, vraagt ook omgekeerd
een actieve betrokkenheid van die samenleving op de Embassy of the Free Mind. Niet alleen in de
vorm van wetenschappelijke belangstelling, van inhoudelijke partnerschappen of van het zeer
gewaardeerde vrijwilligerswerk, maar ook in financiële zin.
Het creëren van fysieke ruimten voor lezingen, bijeenkomsten en masterclasses brengt een eerste structurele financiële inkomstenstroom op gang vanuit deelnemersgelden voor programma’s
of zalenverhuur. Een tweede inkomstenstroom ontstaat vanuit subsidies en sponsorships. Deze
tijdelijke inkomsten maken bijzondere tijdelijke programmering mogelijk of bijvoorbeeld de nodige restauraties aan het gebouw of bijvoorbeeld de bovengenoemde orangerie.
Een derde en structurele geldstroom ontstaat door een vermogensfonds in het leven te roepen
vanuit donaties of legaten. Een vermogensfonds met jaarlijks rendement is het financieel fundament onder de Embassy of the Free Mind. Het draagt de structurele kosten gelijk de financiering
van de Amsterdams Hofjes vanaf de 16de eeuw en die na vier eeuwen nog immer standhoudt.
Het ontwikkelen daarvan vraagt een nog enige inspanning en is een zaak voor de middellange en
langere termijn. Daarmee wordt de jarenlange genereuze financiering vanuit de familie Ritman
geleidelijk overgenomen, en nadert de vermaatschappelijking van dit particulier initiatief zijn
voltooiing.
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PROJECTEN
De EFM heeft nog vele ideeën op haar
wensenlijst staan die zij de komende
jaren hoopt uit te kunnen voeren. Per
project zal er een plan van aanpak gemaakt
worden en zal er worden gezocht naar
de juiste financieringsmix van bijdragen
van particulieren, bedrijven, fondsen en
crowdfunding.

Gebouw overig
Verplichte aanpassingen brandveiligheid €
35.000
Vervangen waterafvoer terras € 7.000
Daklijst oranjerie € 18.000
Advieskosten voorbereiding fundering €
25.000
Totaal € 85.000

PROJECTEN - GEBOUW

TOTAAL GEBOUW € 2.085.000

Kleine Sael
De huidige schouw en lambrisering zijn later
aangebracht en kloppen niet met het 17de
eeuwse tijdbeeld wat de EFM in de Kleine
Sael wil creëren. Daarom zal er een andere
schouw worden aangekocht en geplaatst,
wordt de bestaande schouw verplaatst naar
de bestuurskamer en zal de lambrisering
worden gereconstrueerd.
Totaal € 75.000

PROJECTEN – BIBLIOTHEEK
ICT
Voor het digitaliseren en catalogiseren van
het microfiche archief van bibliothecaris
Carlos Gilly.
Apparatuur € 7.500
Collectie
Een potje voor aankopen, digitalisering of
restauratie van boeken.
Jaarlijkse reservering € 25.000

2e verdieping
Het museum breidt uit! Op de 2e verdieping
komen twee nieuwe museale ruimtes, een
ruimte speciaal voor het Ritman Research
Institute en een flexibele ruimte die gebruikt
zal worden voor de programmering van de
Academy of the Free Mind en haar partners,
maar ook als zaal door derden gehuurd
kan worden voor vergaderingen en andere
activiteiten.
Totaal € 285.000

Onderzoeksinstituut
Uitbreiding van het onderzoeksteam door
het aannemen van veelbelovende jonge
onderzoekers.
Jaarlijkse kosten € 62.000
Uitgeverij
Het herdrukken van uitverkochte
publicaties; het maken van kleine simpele
boekjes en het uitbrengen van nieuwe
boeken. De opslag van de uitgeverij staat
nu in het souterrain, maar moet verhuisd
worden naar een opslagruimte elders.
Totaal € 25.000

3e verdieping
Tijdens de vervangen van het dak bleek dat
er een belangrijke balk is doorgezakt en
vervangen moet worden. Daarnaast wil de
EFM de verdieping gebruiken voor opslag van
archieven en extra kantoorruimtes, inclusief
personeelskeuken. Daardoor wordt er ook
ruimte gecreëerd voor meer studenten en
stagiaires.
Totaal € 140.000

TOTAAL BIBLIOTHEEK € 119.500

Souterrain
De fundering moet herstelt worden en er zijn
plannen om het souterrain uit te diepen,
zodat op deze verdieping de collectie van het
Moderne Boek ondergebracht kan worden.
Totaal ca. € 1.500.000
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GESCHIEDENIS
Stichter van de bibliotheek, Joost R. Ritman (1941), is een Amsterdamse zakenman met een diepe
belangstelling voor spiritualiteit. Hij begon op 16-jarige leeftijd boeken te verzamelen. De grondslag voor de verzameling van het oude boek kreeg gestalte nadat zijn moeder hem in 1964 als
verjaardagsgeschenk een 17e-eeuws exemplaar had gegeven van Aurora, een werk van de Duitse mysticus Jacob Böhme die voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie is gebleven. In
1984 besloot Joost Ritman zijn privéverzameling om te zetten in een publiekstoegankelijke bibliotheek, waar onder één dak handschriften en gedrukte boeken op het gebied van de hermetische traditie samengebracht werden en waar de samenhang tussen de diverse verzamelgebieden
en hun relevantie voor vandaag de dag zichtbaar zou worden. In 2016 heeft Joost Ritman zowel
zijn collectie als het pand, het Huis met de Hoofden, geschonken aan Stichting Het Wereldhart,
waarna in 2017 de Embassy of the Free Mind haar deuren opende.

‘Het is altijd mijn streven geweest deze schatkamer met de samenleving te
verbinden. De bibliotheek was vanaf het moment dat zij de deuren opende niet
alleen een verzameling boeken van historisch belang, maar zij is vóór alles
een levend instituut, zij is ‘hermetisch open’. De ‘Bron’ moet stromen, en de
informatie die vrijkomt uit deze stroom van wijsheid moet een informatieveld
kunnen vormen dat voor iedereen toegankelijk is en een referentiekader
biedt in een zich steeds vernieuwend tijdsbeeld. Dat betekent voor mij:
het delen van inzicht, kennis en toepassing volgens de aloude triade van
‘religie, wetenschapen kunst’ – dus verbinding leggen met de wereld van de
hedendaagse spirituele en culturele 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
in een open communicatie stond met de rest van de wereld – vleugels door de
vrijheid van godsdienst, meningsuiting en drukpers in de befaamde Gouden
Eeuw. Ik spreek dan ten slotte ook de wens uit dat deze bibliotheek blijvend in
Amsterdam verankerd zal zijn.’
Joost R. Ritman, Stichter Bibliotheca Philosophica Hermetica (1941 – heden)
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HERMES TRISMEGISTUS
De collectie ontleent haar naam aan Hermes Trismegistus, de driemaal grootte: wijsheidsleraar,
koning en priester. In het midden van de 15e eeuw doken in Florence aan het hof van Cosimo de
Medici de geschriften van deze legendarische Egyptische wijsgeer op, en vanaf dat moment raakten steeds meer mensen geïntrigeerd door Hermes. Er zaten grote overeenkomsten met de bijbel
in die teksten, maar ook grote verschillen. Hermes Trismegistus werd wel gezien als een heidense
‘profeet’, leraar van Mozes en Plato, die al een glimp van het christendom had voorzien.
De vraag naar het wezen van God, de kosmos en de mens en hun onderlinge relatie staat centraal
in de hermetische geschriften: wie God en de kosmos kent, kent zichzelf, en omgekeerd. Vijf
eeuwen later, in december 1945, vond een Egyptische boer in de buurt van Nag Hammadi een pot
met oude papyri. Hij had geen idee wat voor vondst hij had gedaan en gebruikte een deel van het
materiaal als brandstof. Dertien handschriften ontkwamen aan dit lot en belandden na vele omzwervingen in het Koptisch Museum in Caïro. Ze staan nu bekend als de ‘Nag Hammadi-codices’.
Deze Nag Hammadi-geschriften bleken unieke bronteksten uit de eerste eeuwen van de jaartelling te bevatten waarvan de inhoud tot dan toe helemaal niet, of slechts gedeeltelijk, of uit de
tweede hand bekend was. Ze wierpen een nieuw licht op religieuze en levensbeschouwelijke stromingen die zich ontwikkelden in het Egypte van die periode, dat een smeltkroes van culturen en
filosofieën was. Die papyrusrollen van Nag Hammadi bevatten hoofdzakelijk gnostische teksten
(gnosis = kennis, in de betekenis van inzicht, verlichting). De geschriften op naam van Hermes
Trismegistus stammen ook uit diezelfde tijd.
De overeenkomst tussen al deze stromingen is dat zij de mens inzicht willen geven in hoe alles met alles samenhangt, ‘inwijden’ in een werkelijkheid die achter de zichtbare werkelijkheid
schuilgaat, en hem via kennis van de kosmos en zelfkennis voeren tot intuïtieve godskennis en
een persoonlijke, directe godservaring. Deze stromingen waarbij intuïtieve godskennis centraal
staat worden ook wel aangeduid met het begrip christelijk-hermetische gnosis; dit is het element
dat de meeste verzamelgebieden van de Embassy of the Free Mind samenbindt.
‘ZO BOVEN, ZO BENEDEN’
‘Zo boven, zo beneden’ luidt de bekendste en meest kernachtige uitspraak van de ‘Tabula Smaragdina’, een van de invloedrijkste teksten uit het hermetische gedachtegoed. Het citaat verwijst
naar de eenheid en verbondenheid tussen God – de natuur – de mens, wat ook treffend wordt uitgedrukt in een andere uitspraak van Hermes: ‘God is een oneindige sfeer waarvan het centrum
overal is en de omtrek nergens begrensd.’
Dankzij de ‘herontdekking’ en vertaling in de 15de eeuw van het beroemde Corpus Hermeticum in
Florence genoot het hermetisch gedachtengoed in de Renaissance opnieuw grote belangstelling
van kunstenaars, wetenschappers en filosofen. En door de uitvinding van de boekdrukkunst verspreidden deze ideeën zich in korte tijd over Europa. Aan het einde van de 16de eeuw ontwikkelde
Amsterdam zich tot vrijhaven voor religieuze stromingen, visionairen en onafhankelijk geesten
uit heel Europa. Amsterdam werd een smeltkroes van ideeën die leidde tot een bloei van kunst,
wetenschap en religie. Tal van de boeken in de Bibliotheek konden uitsluitend in Amsterdam gedrukt worden. Nog immer koestert Amsterdam haar ‘vrije en eigenzinnige’ imago. In 2025 viert
de stad haar 750-jarig jubileum….
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FINANCIËLE BIJLAGEN
STICHTING HET WERELDHART
2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
2021
voorlopig

2020
voorlopig

299.256

2019
voorlopig

299.256
299.256

299.256
299.256

299.256

7.030.183

7.022.400

6.840.467

6.907.474

6.892.250

5.666

262.028

232.902

217.218

33.546

31.686

36.563

14.233.231

0

14.179.238

0

7.099.914

6.885.000

0

0

6.885.000

51.125

22.938

28.517

64.923

140.643

101.711

11.189

9.101

2.101

127.237
296.596

172.683
269.913

132.329
189.086

296.596

269.913

14.956.320

14.921.089

189.086
14.605.585

TOELICHTING
◉ Stichting Het Wereldhart (Stichting WH) heeft in oktober 2017 de Embassy of the Free Mind (EFM)
geopend, een bibliotheek, een museum en een platform voor het vrije denken met bijbehorende
programmering
◉ Stichting WH is eigenaar van de Bibliotheca Philosophica Hermetica Collectie, die beheerd wordt
door Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica (Stichting BPH)
◉ Stichting WH is economisch eigenaar van het pand Keizersgracht 123 te Amsterdam. Dit pand wordt
door beheerd door Stichting tot Behoud van het Monument Huis met de Hoofden (Stichting HH)
◉ Stichting WH is bestuurder van Stichting BPH, Stichting HH en Stichting Exploitatie Ambassade van
de Vrije Geest
◉ In 2020 heeft de decertificering van de boekencollectie plaatsgevonden. Stichting WH is nu volledig
eigenaar. De verkregen waarde van de collectie is € 6.885.000. De in 2016 vastgestelde waarde is
€ 21.000.000
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2021
voorlopig

Eigen vermogen

2020
voorlopig

2019
voorlopig

2.849.467

0

0

6.365.031

6.365.031

6.365.031

783.270

3.197.439

2.906.923

435.678

290.516

409.320
10.407.088

9.998.148

9.562.470

3.150.000

3.600.000

4.050.000

Lening St. BPH

657.189

0

0

Lening

70.000

0

0

296.908

296.908

346.908

4.174.097

3.896.908

4.396.908

Kortlopende schulden
34.902

56.213

32.581

37.372

31.636

20.857

302.862

938.184

592.769

375.135

1.026.033

646.207

14.956.320

14.921.089

14.605.585

TOELICHTING
◉ Stichting WH heeft een raad van toezicht model met een directeur-bestuurder en een directieteam
◉ De inkomsten van Stichting WH bestaan uit (periodieke) schenkingen van particulieren en bedrijven,
bijdrage van fondsen en inkomsten uit haar museum, café, winkel en programmering. De reeks van
schenkingen is toereikend om aan de jaarlijkse financiële verplichtingen te voldoen. De kosten
bestaan grotendeels uit personeelskosten, huisvestingskosten, exploitatiekosten voor het museum en
projectkosten, zoals tentoonstellingen
◉ Stichting WH heeft de Culturele ANBI-status, is btw-plichtig en vormt sinds 2020 een fiscale eenheid
met Stichting BPH en de exploitatiestichting.
◉ De winst van Stichting Exploitatie komt volledig ten goede aan St. WH.
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STICHTING HET WERELDHART
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER2021
2021
2020
voorlopig

2021
voorlopig
499.887

357.719

165.086

744.575

995.850

957.355

75.336

100.198

126.819

16.211

19.298

33.741
1.473.066

1.336.009

1.283.001

451.668

577.942

365.474

86.689

89.862

81.239

13.233

11.054

8.674

1.012

184

3.291

78.092

109.346

155.023

630.694

788.388

613.701

705.315

684.678

669.300

6.000

4.959

35.500
6.000

4.959

Buitengewone lasten

2019
voorlopig

35.500

63.057

0

0

219.873

105.128

215.880

0

98.516

155.859

282.930

203.644

371.739

427.344

487.034

333.061

0

0

0

18.024

51.356

42.544

-18.024

-51.356

-42.544

409.320

435.678

290.517

TOELICHTING
◉ In 2020 zijn de kosten van het vaste personeel en de zzp’ers bij elkaar opgeteld
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STICHTING BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA HERMETICA
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
2021
2021
voorlopig

2020
voorlopig

0

0

7.209

7.209

63.240

63.240

314

70.449

70.449

0

0

2019
voorlopig

70.449

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

-14.466

10.241

8.979

687.823

672.169

589.863

673.357

7.012

7.012
750.818

682.842

7.245

598.842

23.879
23.879

23.879

760.104

693.170

TOELICHTING
◉ Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica (Stichting BPH) is beheerder van de collectie Bibliotheca
Philosophica Hermetica, wat eigendom is van Stichting Het Wereldhart (Stichting WH)
◉ Stichting WH heeft in 2017 de Embassy of the Free Mind (EFM) geopend in het Huis met de Hoofden op
Keizersgracht 123 te Amsterdam
◉ De EFM is een bibliotheek, een museum en een platform voor het vrije denken
◉ Stichting WH betaalt Stichting BPH jaarlijks een vergoeding voor de door Stichting BPH aan Stichting
WH terbeschikking gestelde omzet
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2021
voorlopig

Onverdeeld resultaat boekjaar

2020
voorlopig

2019
voorlopig

538.947

473.794

339.634

32.293

65.302

134.160

571.240

539.097

473.794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.203

8.472

6.943

0

0

0

169.375

212.536

212.433

179.578

221.008

219.376

750.818

760.104

693.170

TOELICHTING
◉ De kosten van Stichting BPH bestaan grotendeels uit beheerskosten en kosten voor de uitgeverij
◉ Stichting Het Wereldhart is bestuurder van Stichting BPH
◉ Stichting BPH heeft de Culturele ANBI-status en vormt een fiscale eenheid met Stichting WH

63

STICHTING BIBLIOTHECA PHILOSOPHICA HERMETICA
STAAT
LASTEN
BatenVAN
en BATEN
lastenEN
over
2021OVER 2021
2021
voorlopig

Inkomsten

2020
voorlopig

2019
voorlopig

14.541

26.417

29.004

30.654

63.556

119.225

280

71

324

45.475

90.044

148.552

0

0

0

12.497

18.754

3.536

0

0

-254

364

378

371

31

1.855

8.800

0

3.258

1.137

0

0

314

0

0

0

12.892

24.246

13.903

32.583

65.799

134.649

0

0

0

290

496

489

290

489

489

32.293

65.303

134.160
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BEGROTING 2022-2024 EMBASSY OF THE FREE MIND
TOTAAL VASTE LASTEN

2022

2023

2024

Personeel

650.000

663.248

664.672

Organisatie

360.000

411.541

404.312

Gebouw

129.000

134.273

135.054

1.209.062

1.204.038

(incl. btw)

TOTAAL
DEKKING VASTE LASTEN

1.139.000
2022

2023

2024

(incl. btw)
Inkomsten uit activiteiten

100.000

103.385

118.000

Inkomsten uit schenkingen

535.000

312.131

636.038

Eenmalige bijdragen

504.000

793.547

450.000

TOTAAL

1.139.000

1.209.062

1.204.038

0

0

0

2022

2023

2024

Resultaat
EENMALIGE LASTEN
Hypotheeklasten

450.000

450.000

450.000

Investeringen

0

577.000

1.525.000

Projectkosten

125.000

288.598

275.040

TOTAAL

575.000

1.315.598

2022
Eenmalige bijdragen

575.000

Fondsbijdragen
TOTAAL

0

2023
715.597
600.000

2.250.040
2024
1.550.040
700.000

575.000

1.315.598

0

0

0

Totaal lasten

1.714.000

2.524.660

3.454.078

Totaal baten

1.714.000

2.524.660

3.454.078

0

0

0

Resultaat

TOTAAL RESULTAAT
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2.250.040

COLOFON
ONTWERP & VORMGEVING: MULTIMEDIATION
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