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Andreae, J.V.  

De Chymische bruiloft van Christian Rosencreutz anno 1459  

Johann Valentin Andreae ; [vert. uit het Middelhoogduits door Aert van der Goes van Naters ... et al.]. - 2e 

dr. - Zeist : Christofoor, 1989. - 76 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 906238160X 

sign.: ESO-5-1-ANDR-3  

Trefw.: esoterie, antroposofie, rozenkruisers, Christian Rozenkruis, inwijdingen, innerlijke ontwikkeling  

 

Arnold, E.  

Het licht van Azie : leven en leer van Gautama Boeddha  

Edwin Arnold ; [vert. uit het Engels door J.A. Blok] . - 2e dr. - Deventer : Ankh-Hermes, 1991. - 172 p. ; 22 

cm. - (Grote Klassieken)  

Oorspr. titel: Het Licht van Azië : leven en leer van Buddha. - Amsterdam : Becht, 1881. - 1e dr.: Deventer : 

Kluwer, 1949 ; Vert. van: The Light of Asia, or, The great renunciation. - London : Trubner, 1879 

ISBN 9020255622 

sign.: REL-12-1-ARNO-1e  

Trefw.: religie, boeddhisme, Boeddha, godgeleerdheid, Gautama Boeddha, geboorte, jeugd, opvoeding, 

onthechting, verlichting, boeddhaschap, vier edele waarheden, pad van de acht deugden, leken, monniken, 

theosofie  

 

Barker, A.T.  

De Mahatma brieven aan A.P. Sinnett van de mahatma's M. & K.H.  

samengest. en ingel. door A.T. Barker : vert. uit de Engelse vert. uit het Amerikaans]. - 2e geheel herz. ed. - 

Pasadena ; Den Haag ; München : Theosophical University Press, 1979. - xxix, 606 p. ; 23 cm. 

Vert. van: The Mahatma letters to A.P. Sinnett from the Mahatmas M. & K.H. - London : T.F. Unwin Ltd., 

1923 ; De 1e Nederlandse uitg. (1933) verscheen o.d.t.: Brieven van de Meesters . - aanhangsel, index. 

ISBN 906271580X 

sign.: THE-1-11-BARK-2b  

Trefw.: theosofie, Mahatma-brieven, meesters, geschiedenis, Theosofische Vereniging, Morya, Koot Hoomi, 

A.P. Sinnett  

 

Bennett, C.  

Hypnotische kracht : hoe zij aangekweekt, gebruikt en ten dienste van de psychotherapie aangwend kan 

worden (hypnotic power : its cultivation, use, and application to psychotherapy)  

door Colin Bennnett ; geautorizeerde vert. uit het Engels door J.H.W. Boelens. - Amsterdam : Gnosis, 1939. - 

X, 206, [1] p. ; 20 cm. 

Vert. van: Hypnotic power : its cultivation, use, and application to psychotherapy, 1937 

sign.: RAN-3-10-BENN-1a  

Trefw.: hypnose, gedachtekracht, psychotherapie, geschiedenis, proeven, slaap, zelfhypnoze, mediumschap, 

spiritisme, theosofie  

 

Besant, A.  

Bewijzen voor het bestaan der ziel  

door Annie Besant ; vrij vert. uit het Engelsch door ED. F. W. Croese. - Amsterdam : Theosofische 

Uitgeversmaatschappij, 1909. - 46 p. ; 20 cm. - (Theosofische Bibliotheek, 8e serie ; No. 44)  

Vert. van: Proofs of the existence of the soul. - Benares : Theosophical Publishing Society, 1903 

sign.: THE-2-2-BESA-5  

Trefw.: theosofie, ziel, innerlijk leven, bewijzen  

 

Broederschap en oorlog  

door Annie Besant ; geauthoriseerde vert. [uit het Engelsch] door A. Kerdijk. - 1-3e duizend. - Amsterdam : 

Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. - 16 p. ; 20 cm. 
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sign.: THE-2-2-BESA-6a  

Trefw.: theosofie, oorlog, universele broederschap, evolutie, God, hierarchie, Groot-Brittannië, Duitsland, 

geboorte, Kerk, staat, maatschappij, sociale samenleving  

 

Eenige levensvraagstukken  

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Chr. J. Schuver. - Amsterdam : Theosofische Uitgevers 

Maatschappij, 1905. - 174 p. ; 20 cm. 

sign.: THE-2-2-BESA-10a  

Trefw.: levensvraagstukken theosofie  

 

In den Buitenhof  

door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door J. W. Boissevain. - 3e duizend. - Amsterdam : Theosofische 

Uitgeversmaatschappij, 1927. - 134 p. ; 21 cm. 

Vert. van: In the Outer Court. - London etc.] : Theosophical Publishing Society [etc.], 1895 

sign.: THE-2-2-BESA-19d  

Trefw.: theosofie, loutering, gedachtebeheersing, karakter, geestelijke alchemie, drempel, evolutie, 

ontplooiing, groei, ontwikkeling, inwijding, pad, leerlingschap, bewustwording  

 

Een inleiding tot yoga  

vier lezingen gehouden op de twee en dertigste jaarlijksche bijeenkomst der Theosofische Vereniging te 

Benares op 27, 28, 29 en 30 december 1907 door Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door A.J.J.H.R.. - 

geautoriseerde uitgave, 2e druk. - Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis", 1938. - 96 p. ; 20 cm. 

sign.: THE-2-2-BESA-20b  

Trefw.: theosofie, religie, yoga, inleidingen, wetenschap, praktische yoga, heelal, bewustzijn, zelfontplooiing, 

denkvermogen, samadhi, yoga sutra's van Patanjali, literatuur, God, filosofie, verstandslichamen, zelf, 

methoden, zedelijkheid, meditatie, mantra's, loutering  

 

Is de theosofie anti-christelijk?  

eene uiteenzetting door Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door J. van Wolzogen-Kühr. - 2e duizend. - 

Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. - 39 p. ; 20 cm. - (Theosofische Brochures)  

Vert. van: Is theosophy anti-christian? - Chicago, Illinois : Theosophical Book Concern, 1904 

sign.: THE-2-2-BESA-24c  

Trefw.: theosofie, christendom, kritieken  

 

Openbare voordrachten in Nederland gehouden in 1912 : De waarde van het leven-na-de-dood : voordracht 

gehouden te Amsterdam ; Gedachte als scheppende kracht : voordracht gehouden te 's-Gravenhage ; Hoe 

wij ons lot scheppen : voordracht gehouden te Utrecht ; De waarde der theosofie voor het christendom : 

voordracht gehouden te Rotterdam  

door Annie Besant. - 1e duizend. - Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1912. - 48 p. ; 23 cm. - 

(Stenografische Verslagen)  

sign.: THE-2-2-BESA-44c  

Trefw.: theosofie, leven na de dood, gedachtekracht, lot, christendom, voordrachten, religie  

 

Oppermenschen  

door Annie Besant ; geautoriseerde vert. [uit het Engels] door C.S.. - 1e dr. - Amsterdam : Theosofische 

Uitgeversmaatschappij, 1916. - VII, 103 p. ; 20 cm. 

sign.: THE-2-2-BESA-45b  

Trefw.: theosofie, openbaringen, paranormale wezens, adepten, meesters, heilanden, wereldleraren, Christus, 

mens, volmaakte evolutie, groei, ontwikkeling, inwijding, mysteriën, esoterisch christendom, geestelijke en 

intellectuele groei, beleid, inspiratie, overschaduwing, incarnatie, wil, steiner, gezag  

 

Opvoeding in het licht der theosophie  
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door Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. - Amsterdan : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1910. - 16 p. 

; 22 cm. 

sign.: THE-2-2-BESA-46  

Trefw.: opvoeding, theosofie, onderwijs  

 

Bierens de Haan-Keuls, E.  

Toeval of voorbestemd  

E. Bierens de Haan-Keuls. - Breda : De Ster, 1990. - 95 p. ; 22 cm. 

ISBN 9065563121 

sign.: RAN-2-1-BIER-11  

Trefw.: filosofie, toeval, symboliek  

 

Birch, S.  

Het witte licht  

Silver Birch; te boek gesteld door A.W. Austen; met een voorw. van Hannen Swaffer; vert. [uit het Eng.] 

door N.P. - Amsterdam : Gnosis, [ca.1938]. - 219 p. ; 21 cm. 

Vert. van: Teachings of Silver Birch. - London : Psychic Press ; Spiritualist Press, 1938 

sign.: RAN-6-1-BIRC-1a  

Trefw.: spiritisme, esoterie, esoterische wetenschappen, theosofie  

 

Blackwood, A.H.  

Dr. John Silence geneesheer-occultist ; I: Het kattenmysterie  

geaut. vert. uit het Eng. door Algernon Blackwood ; [omslag E.G. van Nelissen]. - Noordwijk : Dorsman, 

1923. - 79 p. ; 20 cm. - (Dr. John Silence geneesheer-occultist ; I: Het kattenmysterie )  

sign.: RAN-1-4-BLAC-1  

Trefw.: romans, occultisme, occulte romans, parapsychologie  

 

Blavatsky, H.P.  

De geheime leer [1988] : de synthese van wetenschap, religie en filosofie  

door H.P. Blavatsky ; [vert. uit het Engels]. - luxe ed. - Pasadena ; Den Haag [etc.] : Theosophical University 

Press, cop. 1988. - xvii, 752 p. : ill. ; 24 cm. - (De geheime leer ; I: Het ontstaan van de kosmos)  

Nieuwe vert. van de oorspr. Engelse uitg.: The secret doctrine : the synthesis of science, religion and 

philosophy. - Londen : Theosophical Publishing, 1888 

ISBN 9070328275 

sign.: THE-1-2-GEHE-27I  

 

door H.P. Blavatsky ; [vert. uit het Engels]. - luxe ed. - Pasadena ; Den Haag [etc.] : Theosophical University 

Press, cop. 1988. - xiii, 939 p. : ill. ; 24 cm. - (De geheime leer ; II: Het ontstaan van de mens)  

Nieuwe vert. van de oorspr. Engelse uitg.: The secret doctrine : the synthesis of science, religion and 

philosophy. - Londen : Theosophical Publishing, 1888 

ISBN 9070328275 

sign.: THE-1-2-GEHE-27II  

 

Een introductie tot de geheime leer van H.P. Blavatsky  

[red. Grace F. Knoche ; vert. uit het Engels] ; tevens opgenomen: 'De geheime leer' en de studie daarvan / 

door Robert Bowen. 'Het schrijven van de geheime leer' / door Kirby Van Mater ; inleidende opmerkingen 

Grace F. Knoche. - Den Haag [etc.] : Theosophical University Press Agency, 1989. - 114, (5) p. : ill. ; 23 cm. 

Vert. van: An invitation to the secret doctrine. - Pasadena, Calif. : Theosophical University Press, 1988 

ISBN 9070328313 

sign.: THE-1-2-BLAV-22  

Trefw.: theosofie, Geheime Leer, studies, commentaren, H.P. Blavatsky, Geheime Leer, Adam-Kadmon, 

Adi-Sanat, Ah-hi, Akasa, Alaya, Amanasa, Amshaspends, Arhat, Arische ras, Arupa, Asura's, Atman, 
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Aupapaduka, Bhashya, Bhuta, Brahman, Brahma, Buddhi, Chhaya, Chhayaloka, Chohans, Crore, Dakini's, 

Dangma, De minimus non curat lex, Demiurg, Devamatri, Dhyani's, Dhyani-boeddha, Dhyani-chohans, 

Dzyan, Dzyu, Elementalen, Elohim, Facies totius niversi, Fohat, Fons et origo, Hsien-chan, Jiva, Jnanayoga, 

Kabbala, Kabiren, Kalpa, Kama, Karana, Karma, Khado's, Khadoma's, Kriyasakti, Kshatriya, Kwan-shi-yin, 

Kwan-yin, Kwan-yin-tien, Lanoe, Levensgolf, Lha's, Lhamayin, Lipika, Logos, Mahabuddhi, Mahat, Manas, 

Manasa, Mandukya, Manu, Manushya, Manvantara, Matripadma, Maya, Mahamaya, Metempsychose, 

Mlechchha's, Monaden, Mulaprakriti, Mutatis mutandis, Nastika, Nidana's, Nirvana, Occultist, Oeaohoo, 

Parabrahman, Paramartha, Parinispanna, Paranirvana, Parinirvana, Pitri's, Prakriti, Pralaya, Purana's, 

Purusha, Ronden, Rupa, Sapta, Saptaparna, Sarpa, Sat, Senzar, Sefiroth, Sishta's, Sloka, Soma, Stanza's van 

Dzyan, Stille wachter, Sutratman, Svabhavat, Tridasa, Upadhi, Upanishad, Vahana, Veda's, Vedanta, Vidya, 

Völuspá, Wortelrassen, Yati  

 

De sleutel tot de theosophie : een duidelijke uiteenzetting in de vorm van vraag en antwoord van de zedeleer, 

wetenschap en wijsbegeerte, voor welker studie de Theosophische Vereniging gesticht werd  

door H.P. Blavatsky ; [vertaald uit het Engels]. - 's-Gravenhage : J. Couvreur, 19XX. - XII, 235 p. ; 21 cm. 

sign.: THE-1-2-BLAV-12e  

Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, betekenis, beleid, esoterie, wijsheid, Boeddhisme, religie, 

exoterische theosofie, occultisme, spiritisme, doeleinden, mensheid, God, gebeden, menselijke ziel, natuur, 

eenheid, zevenvoudige samenstelling van de mens, ziel, geest, Griekenland, leven na de dood, reïncarnatie, 

nirvana, wedergeboorte, herinneringen, vorige levens, individualiteit, persoonlijkheid, Ego, kama-loka, 

devachan, skandha's, bewustzijn, geboorte, denken, manas, evangeliën, karma, geloof, kennis, vergeven, 

praktische theosofie, plichten, liefde, ascetisme, huwelijk, opvoeding, meesters, mahatma's, mahatma-

brieven, toekomst, godsdiensten  

 

De stem van de stilte : zijnde uitgelezen fragmenten van het boek der gulden voorschriften : voor het 

dagelijks gebruik van de Lanoes (leerlingen)  

vert. [uit het Engels] en van aant. voorz. door H.P.B.. - Amsterdam ; Den Haag ; Utrecht : Stichting 

Theosofie ; Theosofische Stichting H.P.B. ; Theosofische Vereniging in Nederland, cop. 1982. - 141 p. ; 18 

cm. 

Vert. van: The voice of the silence. - 5e dr. - Londen [etc.] : Theosophical publ. company [etc.], 1889 ; 

H.P.B. is H.P. Blavatsky 

ISBN 906271661X 

sign.: THE-1-2-BLAV-13s  

Trefw.: mystiek, leringen, occultisme, esoterie, evolutie, vermogens, theosofie  

 

Blech, A.  

Aan hen die lijden : enige punten van de theosofische leering  

Aimée Blech ; vert. uit het Fransch door M. Rauws-Beukman. - Amsterdam : Theosofische 

Uitgeversmaatschappij, 1905. - 117 p. ; 20 cm. 

Vert. van: A ceux qui souffrent... quelques points de l'enseignement théosophique. - Paris : Publications 

théosophiques, 1901 

sign.: THE-2-B-1-BLEC-1a  

Trefw.: theosofie, lijden, leringen  

 

Bohm, W.  

De lotusenergie chakra's : de vitale energieën en bewustzijnscentra in de mens  

Werner Bohm ; met een voorw. van H.H. v. Veltheim-Ostrau ; [vert. uit het Duits door Gerard Grasman]. - 

Amsterdam : De Driehoek, cop. 1982. - 118 p. : ill. ; 21 cm. 

Vert. van: Lotusblumenkraft - Chakras. - Bern, München : Otto Wilhelm Barth Verlag, 1966. - noten. 

ISBN 9060303350 

sign.: RAN-6-3-BOHM-1  

Trefw.: aura's, chakra's, energieën, lotussen, kundalini, lotusbloemen, bewustzijnscentra, religie, yoga, India, 
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technieken  

 

Bourcher, E.  

De leliënkroon  

opgeschreven door H.B. ; uit het Engelsch vert. door M. - Amsterdam : Theosofische Uitgevers-

Maatschappij, 1905. - 35 p. ; 16 cm. 

H.B. = Helen Bourchier 

sign.: THE-2-B-1-BOUR-1b  

 

Brooks, C.H.  

Genees uzelf : de practische beoefening van auto-suggestie volgens de methode van Emile Coué  

door C. Harry Brooks ; met een voorw. van Émile Coué ; geautoris. vert. [uit het Fransch] door A. Kerdijk. - 

4e dr. - Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1923. - 117, [6] p. ; 20 cm. 

Op omslag: Genees uzelf volgens de methode van E, Coué  

sign.: RAN-5-1-BROO-1b  

Trefw.: gezondheid, genezingen, auto-suggestie, Emile Coué, gedachtenkracht, wilskracht, pijn, kinderen, 

theosofie  

 

Burnier, R.  

Het essentiële werk van de Theosofische Vereniging  

Radha Burnier ; vert. [uit het Engels] Lies van Vledder. - 3e dr. - Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische 

Vereniging, 1991. - 13 p. ; 21 cm. - (Brochure-Reeks ; No. 3)  

sign.: THE-2-B-1-BURN-1a  

Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, universaliteit, regeneratie, richtlijnen, inzichten  

 

De weg van zelfkennis  

Radha Burnier ; [vert. uit het Engels: Lies van Vledder] . - Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische 

Vereniging in Nederland, 1992. - 32 p. ; 21 cm. - (Brochure-reeks ; No. 6)  

Vert. van: The way of self-knowledge. - Adyar, Madras, India : Theosophical Publishing House, 1979 

sign.: THE-2-B-1-BURN-11b  

Trefw.: theosofie, zelfkennis  

 

Catalogus  

Catalogus van boeken van de Uitgeverszaak "Gnosis" (P.J. Sijmons), Voltaplein 1, Amsterdam-Oost  

[Amsterdam] : ["Gnosis"], 19XX. - 43 p. : ill. ; 21 cm. 

sign.: THE-8-1-CATA-8  

Trefw.: theosofie, catalogi, fondscatalogie, Gnosis  

 

Collins, M.  

Een leven, een wet, "Gij zult niet dooden"  

door Mabel Collins (Keninggale Cook) ; geautoriseerde vert. uit het Engelsch door L. Muller. - Amsterdam : 

Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1916. - 75 p. ; 14 cm. 

Vert. van: One life, one law : "Thou shalt not kill". - London : The Theosophical Publishing Society, 1909 

sign.: THE-1-6-COLL-15a  

Trefw.: theosofie, wetten, leven, eenheid, moord, reïncarnatie  

 

Cook, A.  

Brieven aan vrienden over het verborgen leven : gedicteerd aan Agnes Cook door haar moeder in de 

geestenwereld  

Agnes Cook ; uit het Engelsch vertaald door C.S.. - Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 

1912. - IV, 59 p. ; 20 cm. - (Theosofische Bibliotheek ; 15e Serie ; No. 86/87)  

Vert. van: Letters to friends on the hidden Life : dictated to Agnes Cook by her mother in the spirit world. - 
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London : C.W. Daniel, 1911 

sign.: RAN-6-1-COOK-2b  

Trefw.: spiritisme, geestenwereld, brieven, theosofie, levenswijsheid, esoterische filosofie  

 

Cooke, J.  

De wijsheid der ouden : de vraag: waarom leven wij eigenlijk op aarde en andere problemen, beantwoord in 

het licht van de Wijsheid der Ouden  

Joan Cooke ; [vert. uit het Engels: M.J.H. Petri-Moora]. - Amsterdam : De Driehoek, [1968]. - 105, [3] p. ; 

20 cm. 

Oorspr. titel: Why on earth - the light of modern wisdom on modern problems ; In samenwerking met de 

Stichting Witte Arend Centrum 

sign.: ESO-15-1-COOK-3  

Trefw.: esoterie, oude wijsheid, White Eagle  

 

Coué, E.  

Zelfbeheersching door bewuste autosuggestie  

door Emile Coué ; met een voorrede van Mia Kloek-Pirée ; geauth. vert. naar de laatste Fransche uitg. door 

A. Kerkdijk. - 5e dr. - Amsterdam : Theosofishe Uitgevers-Maatschappij, 19XX. - [4], 110, [2] p. ; 20 cm. 

sign.: RAN-3-2-COUE-1c  

Trefw.: psychologie, theosofie, autosuggestie, zelfbeheersing  

 

Dienst, W.J. van  

De Boeddha zeide  

W. Josias van Dienst. - Amsterdam : Gnosis, 1948. - 90 p. ; 20 cm. 

sign.: REL-12-1-DIEN-2a  

Trefw.: religie, boeddhisme, theosofie  

 

God en zijn heelal  

door W. Josias van Dienst (Shaku Soshin Bozan). - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", 1948. - 103 p. ; 21 

cm. 

sign.: REL-6-2-DIEN-1  

Trefw.: religie, christendom, God, theosofie, boeddhisme  

 

door W. Josias van Dienst (Shaku Soshin Bozan). - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", 1948. - 103 p. ; 21 

cm. 

sign.: REL-6-2-DIEN-1a  

Trefw.: religie, christendom, God, theosofie, boeddhisme  

 

De waanzin der evolutie  

W. Josias van Dienst. - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", 1948. - 100 p. ; 21 cm. 

sign.: REL-12-1-DIEN-3a  

Trefw.: religie, boeddhisme, evolutie, theosofie, lijden, bevrijding  

 

Dorjie  

Handboekje voor het tarotspel [uitleg en gebruik]  

Dorjie. - Amsterdam : Gnosis, [ca. 1955]. - 29 p. ; 20 cm. 

sign.: ESO-7-2-DORJ-1a  

Trefw.: tarot, esoterie, theosofie  

 

Dowding, L.  

De overgang naar gene zijde  

door Lord Dowding ; [vert. uit het Engels door N.P.]. - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", [1950]. - 173 
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p. ; 21 cm. 

Vert. van: Lychgate : the entrance to the path. - London ; New York [etc.]. : Rider, 1945 

sign.: RAN-6-1-DOWD-1  

Trefw.: spiritisme, theosofie, mediums, reïncarnatie, slaap, genezing, astraal, esoterische filosofie  

 

Eckartshausen, K. von  

De wolk boven het heiligdom  

door Karl von Eckartshausen ; [nieuwe vert. uit het Duits door C.K. Stratman-Muyser ... et al.]. - 4e, geheel 

herz. dr. - Haarlem : Rozekruis Pers, 1991. - 94 p. : ill. ; 22 cm. 

Oorspr. titel: De wolk op het heiligdom. - Haarlem : Rozekruispers ; Vert. van: Die Wolke über dem 

Heiligthum, oder etwas, wovon sich die stolze Philosophie unsers Jahrhunderts nichts träumen läßt. - 1802 

ISBN 9067320722 

sign.: ESO-5-1-ECKA-13b  

Trefw.: esoterie, rozenkruisers, brieven, theosofie, religieuze lectuur, esoterische kennis, wijsheid  

 

Edger, L.  

Grondbeginselen der theosofie  

door Lilian Edger ; uit het Engelsch vertaald door W.E. Asbeek Brusse. - geautoriseerde uitg., 2e dr. - 

Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis", 1921. - [4], 108 p. ; 24 cm. 

Oorspr. titel: Elements of theosophy. - London ; Benares : Theosophical Publishing Society, 1903 

sign.: THE-2-E-1-EDGE-3b  

Trefw.: doeleinden, theosofie, reïncarnatie, dood, goed en kwaad, gedachtekracht, karma, broederschap, 

christendom, mensheid, eindbestemming, samenstelling mens, God, natuur, Theosofische Vereniging  

 

Ellis, I.  

Karakter-analyse en levens-prognose uit de menschelijke hand : handleeskundige gids samengesteld uit 637 

vragen en antwoorden  

door Ida Ellis ; uit het Engelsch vert. door J.H.W. Boelens. - Amsterdam : Gnosis, 1933. - 261 p. : ill. ; 21 

cm. 

Vert. van: A Catechism of Palmistry. - London : Rider, 1917. - 3e herz. en aanmerkelijk uitgebreide opl. - 

Oorspr. Engelse uitg.: London : Redway, 1897 

sign.: RAN-7-18-ELLI-1  

Trefw.: handlijnkunde, esoterie, karakter, theosofie, typen, handpalmen, duimen, vingers, nagels, 

chiromantie, heuvels, principale lijnen, tekens, astrologie, grafologie  

 

door Ida Ellis ; uit het Engelsch vert. door J.H.W. Boelens. - Amsterdam : Gnosis, 1933. - 261 p. : ill. ; 21 

cm. 

Vert. van: A Catechism of Palmistry. - London : Rider, 1917. - 3e herz. en aanmerkelijk uitgebreide opl. - 

Oorspr. Engelse uitg.: London : Redway, 1897 

sign.: RAN-7-18-ELLI-1a  

Trefw.: handlijnkunde, esoterie, karakter, theosofie, typen, handpalmen, duimen, vingers, nagels, 

chiromantie, heuvels, principale lijnen, tekens, astrologie, grafologie  

 

Emerson, R.W.  

De overziel  

[door R.W. Emerson ; uit het Engelsch vert. door Ré Levie]. - Amsterdam : Theosofische 

Uitgeversmaatschappij, [1904]. - 32 p. ; 20 cm. 

sign.: RAN-2-1-EMER-1a  

Trefw.: filosofie, God, reïncarnatie, theosofie, ziel  

 

Erasmus, D.  

Lof der zotheid  
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Desiderius Erasmus ; met de tek. van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515 ; vert. [uit het 

Latijn], geann. en ingel. door Petty Bange. - Nijmegen : SUN, cop. 2000. - 166 p. : ill. ; 23 cm. 

Oorspr. uitg.: Moriae encomium, id est Stultitiae laus. - Paris, 1511 

ISBN 9061685753 

sign.: REL-21-1-ERAS-1  

Trefw.: humanisme, religie, filosofie, vertalingen, proza  

 

Falck-Ytter, H.  

Kalevala : mythos van de aarde  

Harald Falck-Ytter ; [vert. uit het Duits door Marcel Fontijn ; tek. van de auteur]. - Driebergen-Rijsenburg : 

Zevenster, cop. 1989. - 128 p. : tek. ; 21 cm. 

Vert. van: Erde und Mythos, das Kalevala-epos 

ISBN 9050640427 

sign.: REL-17-1-FALC-1  

Trefw.: religie, oud-germanen, Kalevala, Finland, epossen, mythen, esoterie, antroposofie  

 

Feldmann, J.  

Occulte verschijnselen  

J. Feldmann ; Nederlandse bewerking [uit het Duits] H.J. van Deursen. - 3e geheel herz. vermeerderde dr. - 's 

Gravenhage : Pax, 1949. - 469. : ill. ; 24 cm. 

Oorspr. titel: Okkulte Philosophie. - Paderborn : Ferdinand Schoningh, 1927. - verwijzingen, zaken- en 

personenregister. 

sign.: ESO-1-1-FELD-1  

Trefw.: esoterie, occultisme, parapsychologie, droomsymboliek, psi, esp, wetenschap, bijgeloof, hypnose, 

onderbewustzijn, persoonlijkheid, trance, verschijnselen, filosofie, mediums, spiritisme, geesten, duivels, 

seances, telepatie, monisme, helderziendheid, spoken  

 

Filofotos  

Een werker van den geest : het leven van Willem Frederik Meng  

medegedeeld door Filofotos. - Amsterdam : Licht en Waarheid, 1919. - 222 p. : ill. ; 20 cm. 

Titel op rug: Het leven van Willem Frederik Meng. - storende drukfouten. 

sign.: RAN-2-1-FILO-1  

Trefw.: biografieën, religie, protestantisme, W.F. Meng, theosofie  

 

Fullerton, A.  

Theosofie de godsdienst van Jezus  

door Alexander Fullerton ; vert. [uit het Engels] door Th. B.. - 1e duizend. - Amsterdam : Theosofische 

Uitgeversmaatschappij, 1906. - 32 p. ; 19 cm. - (Theosofische Brochures)  

Vert. van: Theosophy, the religion of Jesus. - New York : Aryan Press, 1890 

sign.: THE-2-F-1-FULL-4  

Trefw.: theosofie, religie, godsdienst, Jezus, esoterisch christendom  

 

Gurdjieff, G.J.  

Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon : een objectief onpartijdige beschouwing over het leven der mensen  

G.J. Gurdjieff ; [vert. van een Franse en Engelse ed. naar de oorspr. Russische uitg. door een groep o.l.v. 

Martin Ekker]. - [Wassenaar] : Mirananda, 1977. - 893 p. : port. ; 22 cm. - (Het al en alles ; 1e serie)  

Vert. van: Récits de Belzébuth à son petit-fils : critique objectivement impartiale de la vie des hommes . - 

Paris : Janus, 1956 ; All and everything, or, Beelzebub's tales to his grandson. - London : Routledge & Kegan 

Paul, 1950 

sign.: ESO-11-1-GURD-1  

Trefw.: ontwikkeling van het denken, Beëlzebub, oude beschavingen, heilig werk, godsdienst, esoterie  
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Haich, E.  

Seksuele kracht en yoga  

Elisabeth Haich ; [woord vooraf door Helmut Speer ; vert. uit het Duits door C. Keus] . - 3e dr. - Deventer : 

Ankh-Hermes, cop. 1978. - 164 p. : ill. ; 22 cm. 

Vert. van: Sexuelle Kraft und Yoga. - Stuttgart : Fink, 1968 

ISBN 9020240153 

sign.: REL-11-8-HAIC-2  

Trefw.: religie, yoga, seksualiteit, tantra, seksuele energie  

 

Harrison, V.  

H.P. Blavatsky en de SPR : een onderzoek van het Hodgson Rapport uit 1885  

door Vernon Harrison ; [vert. uit het Engels] . - Den Haag : Theosophical University Press Agency, cop. 

1998. - XIII, 88 p., [16] p. pl. : ill. ; 24 cm. 

Vert. van: H.P. Blavatsky and the SPR : an examination of the Hodgson Report of 1885. - Pasadena : 

Theosophical University Press, 1997  

ISBN 9070328461 

sign.: THE-4-4-HARR-4a  

Trefw.: theosofie, geschiedenis, H.P. Blavatsky, Hodgson Report, spiritisme, kritieken, onderzoek, SPR, 

Society of Psychical Research, Vernon Harrison, mahatma-brieven, Theosofische Vereniging  

 

Hartog, J.  

Het magnetisme, de mens en de natuur  

door J. Hartog. - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", 1938. - 155, [5] p. ; 20 cm.. - aanhangsel. 

sign.: RAN-6-2-HART-1  

Trefw.: magnetisme, theosofie, dromen, slaapwandelen, gezondheid, genezingen, hypnose, kruiden, ziekten  

 

door J. Hartog. - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", 1938. - 155, [5] p. ; 20 cm.. - aanhangsel. 

sign.: RAN-6-2-HART-1a  

Trefw.: magnetisme, theosofie, dromen, slaapwandelen, gezondheid, genezingen, hypnose, kruiden, ziekten  

 

Hodson, G.  

De broederschap van engelen en van menschen  

door Geoffrey Hodson ; voorw. van Annie Besant ; geautoriseerde Ned. vert. door A.S . - Amsterdam : 

Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis", [1929]. - 138 p. ; 22 cm. 

Vert. van: The brotherhood of angels and of men 

sign.: THE-2-H-2-HODS-9a  

Trefw.: theosofie, broederschap, engelen, vrede, opvoeding, blijdschap, eenheid, pad, invocatie, gebed, 

ceremonie, gedachte, devotie, evolutie, natuurgeesten, deva's, elementalen, meditatie, helderzienheid  

 

Elfen : hoe zij werken en spelen  

Geoffrey Hodson ; voorw. Bisschop Leadbeater ; inleid. E.L. Gardner ; geautoriseerde vert. [uit het Engels] 

door A. S.. - Amsterdam : Gnosis, [1929]. - 131 p. ; 20 cm. 

Vert. van: Fairies at work and at play. - London : The Theosophical Publishing House, 1925 

sign.: THE-2-H-2-HODS-22b  

Trefw.: theosofie, elfen, paranormale wezens, natuurwezens, verschijningen, gnomen, kabouters, 

elementalen, ceremoniën, deva's, sylfen, undinen, zeegeesten, alven  

 

Gezondheid en het geestelijk leven  

door Geoffrey Hodson ; met een inl. door Emily Lutyens ; geautoriseerde Nederlandsche vert. door A.S.. - 

Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis", 1929. - 42 p. ; 20 cm. 

Vert. van: Health & the spiritual life. - London : Theosophical Publishing House, 1926 

sign.: THE-2-H-2-HODS-27a  
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Trefw.: theosofie, gezondheid, geestelijk leven, spiritualiteit, diëten, medicijnen, drugs, ademhaling, baden, 

oefeningen, slaap, psychisme  

 

Jayakar, P.  

Krishnamurti : een biografie  

Pupul Jayakar ; [vert. uit het Engels door Nardy de Nijs-van Aggelen ... et al. ; met medew. van Rupena ... et 

al.]. - Hillegom : Altamira, 1988. - XII, 575 p., [16] p. foto's. : ill. ; 24 cm. 

Vert. van: Krishnamurti : a biography. - New York : Harper & Row, 1986. - noten, index. 

ISBN 906963029X 

sign.: REL-20-8-JAYA-1a  

Trefw.: religie, J. Krishnamurti, biografieën, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, levensbeschrijvingen, 

geschiedenis  

 

Jonker, C.N.  

'n Sleutel tot de Golem  

C.N. Jonker. - Den Haag : Couvreur, [1976]. - 89 p., [2] p. : ill. ; 22 cm. 

sign.: RAN-1-4-MEYR-8  

Trefw.: literatuur, Gustav Meyrink, esoterie, rozenkruisers, theosofie, De Golem  

 

Judge, W.Q.  

Index to "The ocean of Theosophy"  

by William Q. Judge. - Los Angeles, California ; Bombay, India : The Theosophy Company ; Theosophy Co. 

(India), 19XX. - xviii p. ; 18 cm. 

sign.: THE-1-8-JUDG-86  

Trefw.: theosofie, indexen, De oceaan der theosofie  

 

De oceaan van theosofie  

door William Q. Judge ; voorrede v.d. Amerikaanse herdr. van 1915 Robert Crosbie ; vert. [uit het Engels] 

van de oorspr. uitg. van 1893. - Amsterdam : Stichting Theosofie, 1969. - (16), 176 p. ; 20 cm. 

Vert. van: The ocean of theosophy. - New York : The Aryan Press, 1893 

sign.: THE-1-8-JUDG-27g  

Trefw.: theosofie, begingselen, meesters, aardketen, zevenvoudige samenstelling van de mens, astraal 

lichaam, kama-begeerte, manas, reïncarnatie (p. 66-96), karma, kama loka, devachan, kringlopen, schakels, 

psychische wetten en krachten, verschijnselen en spiritisme  

 

Kranenborg, R.  

Het spiritisme : Channeling-literatuur: een vergelijking tussen de boodschappen van Seth, Armerus, Ramala, 

en 'a course in miracles'/ W.J. Hanegraaff ; Uw overleden Moeder vertoont zich achter u: impressies van 

spiritistische groeperingen in Nederland / J.H. Sommer ; Zohra en de psychosofie: woorden van de Christus 

scheppen een nieuwe wereldreligie / R. Kranenborg ; Vreemd bloed is zondig bloed: Jehova's Getuigen en 

bloedtransfusie / R. Singelenberg  

[eindredacteur, R. Kranenborg] ; W.J. Hanegraaff ; J.H. Sommer ; R. Kranenborg ; R. Singelenberg. - 

Amsterdam : VU Uitgeverij, 1991. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Religieuze bewegingen in Nederland ; 22) . - 

noten. 

ISBN 9053830200 

sign.: RAN-6-1-KRAN-1  

Trefw.: spiritisme, wetenschap  

 

Leadbeater, C.W.  

Onzichtbare helpers  

door C.W. Leadbeater ; vertaald uit het Engelsch naar de herziene Amerikaansche uitgave en vermeerderd 

met nieuwe door den schrijver verstrekte gedeelten door Johan van Manen. - nieuwe druk, 3e duizend. - 
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Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis", 1927. - [4], 146, [2] p. ; 20 cm. - (De werken van C.W. 

Leadbeater ; II)  

Vert. van: Invisible helpers. - London : Theosophical Publishing Society, 1899. - klapper. 

sign.: THE-2-6-LEAD-29d  

Trefw.: theosofie, geloof, religie, godsdienst, leven na de dood, reïncarnatie, onsterfelijkheid, middelaars, 

onzichtbare helpers, verhalen, brandweer, engelen, beschermengelen, astraallichamen, kinderen, ongelukken, 

ongevallen, astraalgebieden, moederliefde, karma, Blavatsky, meesters, occultisme, stoffelijke lichamen, 

verschijningen, spiritisme, deva's, adepten, arupa, verstandsgebieden, natuurgeesten, menselijke 

ontwikkeling, overledenen, spoken, stoffelijke lichamen, slaap, bewustzijn, herinneringen, geestelijke 

ontwikkeling, parapsychologie, gedachtenkracht, Cyriel, astrale projecties, branden, verstoffelijking, 

brandgevaar, doodsgevaar, mediums, drama's, Lancelot, Walter, Kelten, smarten, uittredingen, verlies, 

schipbreuken, rampen, karmische wetten, scheepsrampen, sterven, dood, helpers, hemel, hellen, duivels, 

begeleiding, begeerte, elementalen, bezorgdheid, spiritisme, gestorvenen, denkvermogen, leerlingen, Pad, 

nirmanakaya's, hoedanigheden, eenheid van streven, plichten, volmaakte zelfbeheersing, beproevingen, 

kalmte, kennis, onzelfzuchtigheid, liefde, proefpad, adeptschap, innerlijke leringen, inwijdingen, trappen, 

boeddhisme, onderscheidingsvermogen, handelingsvermogen, rust, onderwerping, eindiging, 

verdraagzaamheid, eenpuntigheid, vertrouwen, ronden, begoocheling, maya, twijfel, bijgeloof, 

persoonlijkheid, gemoedstoestanden, geestelijke ontwikkeling, meesters van wijsheid, helderziendheid, 

occultisme  

 

Leitner, K.G. von  

Jakob Lorber, schrijfknecht van God : biografie  

Karl Gottfried von Leitner ; [vert. uit het Duits onder auspiciën van de Jakob Lorber Stichting voor het 

Nederlandse taalgebied] . - Breda : De Ster, cop. 1988. - 80 p. : ill. ; 22 cm. 

Vert. van: Jakob Lorber : Lebensbeschreibung. - Bietigheim [etc.] : Lorber-Verlag. - werken van Jakob 

Lorber. 

ISBN 9065564810 

sign.: REL-6-11-LEIT-1  

Trefw.: religie, christendom, Jakob Lorber, biografieën  

 

Leo, A.  

De horoskoop in onderdeelen : een vademecum voor iedere student  

door Alan Leo en H.S. Green ; vert. [uit het engelsch] door A.A.W. Santing. - Amsterdam-Oost : Theosof. 

Uitgeverszaak "Gnosis", 1936. - 126 p. : ill. ; 16 cm. - (Astrologische handboekjes ; No. IV) . - aanhangsel. 

sign.: RAN-7-1-LEO-9  

Trefw.: astrologie, horoskopen, theosofie  

 

door Alan Leo en H.S. Green ; vert. [uit het engelsch] door A.A.W. Santing. - Amsterdam-Oost : Theosof. 

Uitgeverszaak "Gnosis", 1936. - 126 p. : ill. ; 16 cm. - (Astrologische handboekjes ; No. IV) . - aanhangsel. 

sign.: RAN-7-1-LEO-9a  

Trefw.: astrologie, horoskopen, theosofie  

 

Wat is een horoskoop en hoe trekt men dien?  

door Alan Leo ; vert. [uit het Engels] door J.M. Polman Mooy. - 5e en 6e duizend. - Amsterdam : 

Uitgeverszaak "Gnosis", 1934. - 112 p. : ill. ; 16 cm. - (Astrologische Handboekjes ; No. 2)  

Vert. naar de tweede herz. en grootendeels opnieuw geschreven uitg. van: The horoscope and how to read it 

sign.: RAN-7-1-LEO-3a (DOOS004)  

Trefw.: astrologie, theosofie  

 

Lestchinski, A.  

Auto-suggestie : medisch-psychologische verhandeling (methode der nieuwe school van Nancy)  

A. Lestchinski en S. Lorié ; met een voorw. van Charles Baudouin ; geautoriseerde vert. naar de laatste 
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Fransche uitgave door E.A. Schuurman. - Amsterdam : "Gnosis", 192X. - 121, [14] p. ; 20 cm. 

sign.: RAN-5-1-LEST-1  

Trefw.: gezondheid, auto-suggestie, psychologie  

 

Lodge, O.J.  

Het voortbestaan van den mensch ; een studie over een niet erkend vermogen in den mensch  

door Oliver Lodge ; geautoriseerde vert. uit het Engelsch door A.J.J. Hattinga Raven. - Amsterdam : 

Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. - [6], 319 p. : ill. ; 24 cm. 

Vert. van: The survival of man. - London : Methuen, 1911 

sign.: RAN-6-1-LODG-9  

Trefw.: spiritisme, parapsychologie, psychisch onderzoek, paranormale verschijnselen, gedachtenkracht, 

gedachtenoverbrenging, telepatie, helderziendheid, automatisch schrift, Piper, William James, Hodgson, 

Isaac Thompson, Myers, leven na de dood, reïncarnatie, theosofie, Francis Bacon, droombeelden, identiteit, 

communicatie, Phinuit, H. Sidgwick, Verrall, visioenen  

 

Lubienski, S.  

De liefde voor het onvolmaakte : voordracht gehouden te Den Haag in 1969  

[Stefan Lubienski ; voorw. Nora Lubienski ; samengest. door Cecile van Spronsen]. - Diever : Stichting 

Stefan Lubienski, 1982. - 32 p. : foto. ; 25 cm. 

sign.: ESO-9-1-LUBI-6  

Trefw.: esoterie, antroposofie, Stefan Lubienski, filosofie, Polen, mystiek, muziek  

 

Lutyens, M.  

Krishnamurti ; [Dl. 1]: Jeugd en bewustwording : een biografie van de eerste achtendertig jaren van zijn 

leven  

Mary Lutyens ; [vert. uit het Engels George Hulskramer]. - 2e dr. - Deventer : Ankh-Hermes, 1986. - 327 p. : 

ill. ; 24 cm. - (Krishnamurti ; Dl. 1)  

Vert. van: Krishnamurti : the years of awakening. - London : Murray, 1975. - chronologisch overzicht, noten 

en bronnen, index. 

ISBN 9020253921 

sign.: REL-20-8-LUTY-4a  

Trefw.: religie, J. Krishnamurti, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, biografieën  

 

Krishnamurti ; [Dl. 2]: Jaren van vervulling  

Mary Lutyens ; [vert. George Hulskramer]. - Deventer : Ankh-Hermes, 1983. - 231 p. : ill. ; 24 cm. - 

(Krishnamurti ; Dl. 2)  

Vert. van: Krishnamurti : The years of fulfilment. - London : Murray, 1983. - bronvermelding, voetnoten, 

index. 

ISBN 9020254405 

sign.: REL-20-8-LUTY-3a  

Trefw.: religie, J. Krishnamurti, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, biografieën  

 

Krishnamurti ; [Dl. 3]: Weg zonder einde  

Mary Lutyens ; [vert. Marijke Messing] . - Deventer : Ankh-Hermes, 1991. - 156 p., [8] p. foto's. : ill. ; 25 

cm. - (Krishnamurti ; Dl. 3)  

Vert. van: Krishnamurti : the open door. - London : Murray ; Dit is het derde deel van de biografie ; het 

eerste deel verscheen onder de titel: Krishnamurti : jeugd en bewustwording ; het tweede deel heeft als titel: 

Krishnamurti : jaren van vervulling 

ISBN 9020246399 

sign.: REL-20-8-LUTY-11a  

Trefw.: religie, biografieën, J. Krishnamurti  
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Lytton, E.B.  

Zanoni  

Bulwer Lytton ; naar het Engelsch door Chr. J. Schuver. - 3e dr. - Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak 

"Gnosis", 192X. - x, 381, 1 p. ; 22 cm. 

sign.: RAN-1-4-LYTT-2c  

Trefw.: romans, theosofie, occultisme, occulte romans  

 

MacBeth Bain, J.L.  

Broederschap van genezers : een boodschap aan alle praktische mystieken, een oproep aan degenen, die den 

wil tot zegenen werkzaam in zich vinden en een inleiding tot de studie der grondbeginselen van geestelijke, 

psychische en mentale genezing  

door James Macbeth (bekend als James Leith Macbeth Bain) ; [vert. uit het Eng. door C. Streubel]. - 

Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1910. - 84 p. ; 20 cm. - (Theosofische Bibliotheek ; 12e 

serie ; No. 67/68)  

Vert. van: The brotherhood of healers. - London : Theosophical Publishing Society, 1906 

sign.: RAN-5-1-MACB-1c  

Trefw.: gezondheid, geestelijke genezing, mentale genezing, fysieke genezing, theosofie  

 

Matzken, R.H.  

Het occulte is dichtbij... : invloeden op het spelende, lezende en kijkende kind  

R.H. Matzken, A. Nijburg, V.I. Kerkhof ; ingel. door I.A. Kole. - Leiden : Groen, 1991. - 152 p. ; 21 cm.. - 

schriftverwijzingen, literatuurverwijzing. 

ISBN 9050301843 

sign.: ESO-1-1-MATZ-1  

Trefw.: esoterie, occultisme, kinderen, kritieken, religie, christelijke visie, opvoeding, Bijbel, kinderboeken, 

geesten  

 

Mayo, G.  

Coué voor kinderen  

door Gertrude Mayo ; met een voorw. van Emile Coué ; vert. [uit het Eng.] door A. Kerdijk. - Amsterdam : 

Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1923. - viii, 126 p. : ill. ; 20 cm. 

Vert. van: Coué for children. - New York : Dodd, Mead and company, 1923 

sign.: RAN-3-2-MAYO-1  

Trefw.: psychologie, E. Coué, kinderen, gezondheid  

 

Mededeelingen  

Mededeelingen uit een Haagschen kring  

Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. - 40 p. ; 20 cm. - (Occulte Geschriften ; I)  

sign.: THE-2-M-1-MEDE-1b  

Trefw.: theosofie, God, wil, wijsheid, bewustzijn, tegen- en medewerkende krachten, tijd, eeuwigheid, 

Ahriman, Lucifer, liefde, opoffering, evolutie, wezens, deva's, devachan, astrale gebied, elementalen, 

krachten ontwikkelingsgang der ziel, incarnaties, kleuren  

 

Miranda, F. de  

Verstilling : een platen-meditatieboek : mensuitbeelding in voor- en na-naturalistische kunstperioden  

F. de Miranda. - Wassenaar : Servire, 1971. - [56] p. : ill. ; 23 cm. 

sign.: RAN-1-2-MIRA-2  

Trefw.: kunst, meditatie  

 

Munzebrock, W.J.  

Cosmische wetten der wetenschappelijke bovenzintuigelijke psychologie en graphologie  

door W.J. Munzebrock. - 2e dr. - Amsterdam : Gnosis, [1951]. - 96 p. : ill. ; 24 cm. 
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sign.: RAN-7-17-MUNZ-1b  

Trefw.: grafologie, kosmologie, psychologie, persoonlijkheidsleer  

 

Nobel, P. de  

Klank en vorm  

door P. de Nobel ; voorw. Cornelie van Zanten. - Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1917. - 

52 p. : ill. ; 25 cm. 

sign.: RAN-1-3-NOBE-1a  

Trefw.: theosofie, muziek, klanken, vormen, illustraties, trillingen, kunst  

 

Noordlander, F.  

Het licht, dat voor mij scheen  

door Frank Noordlander. - z.p. : "Licht en Waarheid", 1909. - 31 p. ; 24 cm. 

Herdrukken uit het Tijdschrift "Licht en Waarheid" 

sign.: RAN-2-1-NOOR-1  

Trefw.: filosofie, religie, taalkunde  

 

Ortt, F.  

Elfen en kabouters : uitsluitend verdichtsel ..... of .....???  

door Felix Ortt ; voorw. J. Kakebeeke. - Rotterdam : Ned. Ver. van Spiritisten "Harmonia", [1940]. - 24 p. ; 

24 cm. 

sign.: RAN-9-2-ORTT-58  

Trefw.: paranormale wezen, elfen, kabouters, spiritisme  

 

Over Frederik van Eeden  

[drie opstellen van] Felix Ortt, J.M.C. Bouvy [en] G. Mannoury. - Amsterdam : De Driehoek, 1958. - 29 p. ; 

26 cm. 

Bevat: 1. F. Ortt, Van Eeden's ervaringen en conclusies op sociaal-economisch gebied. 2. J.M.C. Bouvy, 

Enkele gedachten n.a.v. "De broeders" of "De broederveete". 3. G. Mannoury, Frederik van Eeden als 

significus  

sign.: RAN-1-4-EEDE-10  

Trefw.: literatuur, Frederik van Eeden, letterkunde, Nederland, theosofie  

 

Pandelaers-Van Spaendonk, R.  

De beeldenwereld van Christian Rosencreutz : in De chymische bruiloft van Christian Rosencreutz anno 

1459 van Johann Valetin Andrea  

Ria Pandelaers-Van Spaendonk ; met een voorw. van Joop van Dam. - Zeist : Vrij Geestesleven ; De Nieuwe 

Boekerij Import [distr.], 1996. - 231 p. : ill. ; 24 cm.. - gebruikte literatuur, noten. 

ISBN 9060384075 

sign.: ESO-5-1-PAND-1  

Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Johann Valetin Andreae, antroposofie  

 

Pelt, G.W. van  

Karma : de wet van oorzaak en gevolg  

vrij bew. [en vert. uit het Engels] naar Gertr. W. Van Pelt. - Pasadena, Den Haag, München ; Wassenaar : 

Theosophical University Press ; Mirananda, 1977. - 77, [2] p. ; 19 cm. - (Theosofische Perspectieven)  

Vert. van: Karman : the law of consequences 

ISBN 9062715206 

sign.: THE-3-8-PELT-1a  

Trefw.: theosofie, karma, wetten, erfelijkheid, straf, raskarma  

 

Putte, M.H. van de  
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Astrologie, de klok van het lot : lesboekje voor het berekenen en duiden van de toekomst  

geschreven door de psychologisch astroloog M.H. van de Putte. - Amsterdam : Uitgeversaak "Gnosis", cop. 

1947. - 128, [4] p. : ill., tabs. ; 17 cm. - (Astrologische Bibliotheek ; no. 3)  

sign.: RAN-7-1-PUTT-1III  

Trefw.: astrologie  

 

geschreven door de psychologisch astroloog M.H. van de Putte. - Amsterdam : Uitgeversaak "Gnosis", cop. 

1947. - 128, [4] p. : ill., tabs. ; 17 cm. - (Astrologische Bibliotheek ; no. 3)  

sign.: RAN-7-1-PUTT-1IIIa  

Trefw.: astrologie  

 

Honderd bekende persoonlijkheden in hun horoscoop bezien = 100 bekende persoonlijkheden in hun 

horoscoop bezien  

door M.H. v.d. Putte. - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", 1949. - 202 p. : ill. ; 16 cm. - (Astrologische 

bibliotheek ; 5) . - namenregister. 

sign.: RAN-7-1-PUTT-1V  

Trefw.: astrologie, horoscopen, theosofie, persoonlijkheid  

 

door M.H. v.d. Putte. - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", 1949. - 202 p. : ill. ; 16 cm. - (Astrologische 

bibliotheek ; 5) . - namenregister. 

sign.: RAN-7-1-PUTT-1Va  

Trefw.: astrologie, horoscopen, theosofie, persoonlijkheid  

 

De horoscoop : het beeld van uw lot en leven : beknopt, compleet lesboekje, over de berekening en duiding 

van de geboorte-horoscoop  

geschreven door M.H. van de Putte ; Instituut "Chaldea". - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", cop. 1947. 

- 157 p. : ill., tabs. ; 16 cm. - (Astrologische bibliotheek ; no. 2)  

Een eenvoudig en betrouwbaar lesboekje. Sinds de oprichting beproefd op de cursussen van het Instituut 

"Chaldea" (opgericht op 5 maart 1941) 

sign.: RAN-7-1-PUTT-1II  

Trefw.: astrologie, levenslot, theosofie, berekeningen  

 

geschreven door M.H. van de Putte ; Instituut "Chaldea". - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", cop. 1947. 

- 157 p. : ill., tabs. ; 16 cm. - (Astrologische bibliotheek ; no. 2)  

Een eenvoudig en betrouwbaar lesboekje. Sinds de oprichting beproefd op de cursussen van het Instituut 

"Chaldea" (opgericht op 5 maart 1941) 

sign.: RAN-7-1-PUTT-1IIa  

Trefw.: astrologie, levenslot, theosofie, berekeningen  

 

Het lot der volkeren in de horoscoop : geheel vrij bewerkt naar ideeën van Raphael en Otto Pollner, auteurs 

van "Mundane astrologie" en naar Claudius Ptolemaeus "Tetrabiblios", aangevuld met nieuwe 

onderzoekingen en moderne visies  

door M.H. van de Putte . - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", cop. 1949. - 104 p. : ill. ; 17 cm. - 

(Astrologische bibliotheek ; no. 4)  

sign.: RAN-7-1-PUTT-1IV  

Trefw.: astrologie, theosofie  

 

door M.H. van de Putte . - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", cop. 1949. - 104 p. : ill. ; 17 cm. - 

(Astrologische bibliotheek ; no. 4)  

sign.: RAN-7-1-PUTT-1IIIa  

Trefw.: astrologie, theosofie  
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Mathematische berekeningen voor de astroloog : met een studie van de Trutina hermetis  

door M.H. v.d. Putte ; Instituut "Chaldea". - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", cop. 1948. - 131 p. : ill. ; 

16 cm. - (Astrologische bibliotheek ; no. 6)  

sign.: RAN-7-1-PUTT-1VIa  

Trefw.: astrologie, theosofie, Trutina hermetis  

 

Zonnekracht en menschenlot : populaire astrologische beschouwingen  

verteld door den psychologisch astroloog M.H. van de Putte . - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", 1947. - 

80 p., [1] vouwbl. : ill. ; 16 cm. - (Astrologische bibliotheek ; no. 1)  

sign.: RAN-7-1-PUTT-1I  

 

verteld door den psychologisch astroloog M.H. van de Putte . - Amsterdam : Uitgeverszaak "Gnosis", 1947. - 

80 p., [1] vouwbl. : ill. ; 16 cm. - (Astrologische bibliotheek ; no. 1)  

sign.: RAN-7-1-PUTT-1Ia  

Trefw.: astrologie, theosofie  

 

Ram, N.S.  

De diepere zin van het leven  

Sri Ram ; [vert. uit het Engels]. - Amsterdam : Theosofische Uitgeverij, [ca. 1970]. - 110 p. ; 20 cm. - 

(Lotusreeks)  

Vert. van: Life's deeper aspects. - Madras ; Wheaton, Ill. : Theosophical Publishing House, 1968 

sign.: THE-2-11-RAM-7b  

Trefw.: theosofie, leven, dood en onsterfelijkheid, denkvermogen, bewustzijn, slaap en dood, vernieuwing, 

ontwaken, waarheid, ware, goede, schone, nu  

 

Ramacharaka, Y.  

De toepassing van de waterkuur bij de hindoe-yogi's : zoals die in Britsch-Indië en andere oostersche landen 

in de praktijk wordt gerbracht  

door Yogi Ramacharaka ; vert. [uit het Engels] door J.H.W. Boelens. - Amsterdam : Theosofische 

Uitgeverszaak "Gnosis" , 1932. - [4], 109, [2] p. ; 21 cm. 

Oorspr. titel: The hindu-yogi system of practical water cure : as practiced in India and other oriental 

countries. - Washington : Yogi Publication Society, 1909. - hoogst belangrijke werken op het gebied van 

psychische geneeswijzen. 

sign.: REL-11-8-RAMA-10a  

Trefw.: religie, hindoeïsme, yoga, waterkuren, prana, gezondheid, geneesmiddelen, organen, reinheid, 

theosofie, ziekten, baden, technieken, trainingen  

 

Raphael  

Raphael's Medische astrologie, of De invloed der planeten en zodiacale teekens op het menschelijk lichaam  

[Raphael] ; vert. [uit het Engels] door J.H.W. Boelens. - Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis", 

1936. - 116 p. : ill. ; 17 cm. 

Omslagtitel: Medische astrologie  

sign.: RAN-7-5-RAPH-2a  

Trefw.: astrologie, medische astrologie, theosofie, gezondheid, alternatieve geneeskunde, zodiac, dierenriem  

 

Reddingius, J.  

Morgenrood : een gedicht  

door Joannes Reddingius. - Zwolle : Ploegsma, 1917. - 76 p. ; 21 cm. 

sign.: RAN-1-4-REDD-1  

Trefw.: gedichten, letterkunde, Nederlands, mystiek, esoterie, vrijmetselarij, theosofie  

 

Remey, C.M.  
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De Bahai-beweging  

door Charles Mason Remey ; uit het Engelsch door A. Kerdijk. - Amsterdam : Theosofische 

Uitgeversmaatschappij, 1917. - 116 p. ; 16 cm. 

sign.: REL-9-1-REME-1a  

Trefw.: religie, Bahaísme, bahaigeloof, godsdiensten, eeuwige leven, hemel, hel, wetenschap, onderwijs, 

leringen, evolutie, theosofie  

 

Ryan, C.J.  

Wat is theosofie?  

vrij bew. [uit het Amerikaans] naar Charles J. Ryan. - 2e herz. dr. - Pasadena, Den Haag ; Wassenaar : 

Theosophical University Press ; Servire, 1980. - 106 p. ; 19 cm. - (Theosofische perspectieven)  

Vert. van: What is theosophy? 

ISBN 9070328038 

sign.: THE-3-10-RYAN-2c  

Trefw.: theosofie, karma, reïncarnatie, religie, H.P. Blavatsky, broederschap, wetenschap, evolutie, meesters, 

godsdienst, mythologie, occultisme, wetten, dood, rassen, godsdienst, inleidingen, beginselen  

 

Yoga en yoga discipline  

vrij bew. [uit het Amerikaans] naar Charles J. Ryan. - Pasadena, Den Haag, München : Theosophical 

University Press, 1976. - 73 p. ; 19 cm. - (Theosofische Perspectieven)  

Oorspr. titel: Yoga and yoga discipline  

ISBN 9060775600 

sign.: THE-3-10-RYAN-5a  

Trefw.: theosofie, religie, hindoeïsme, yoga, discipline, interpretaties, Tibet, India, boeddhisme, therapie, 

gezondheid  

 

Schwarz, A.  

De betrekking van den mensch tot God  

door A. Schwarz ; uit het Engelsch vert. door J.D. van Ketwich Verschuur . - Amsterdam : Theosofische 

Uitgevers-Maatschappij, 1905. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Theosofische Bibliotheek ; 2e Serie, No. 7)  

Vert. van: The relation of man to God. - Adyar, Madras, India : The Theosophist Office, 1906 

sign.: THE-2-S-1-SCHW-1a  

Trefw.: theosofie, religie, God, drieëenheid, evolutie, eerste logos, tweede logos, derde logos, kosmos, 

levensboom, eenheid, zonnestelsel, parabrahman, ontwikkeling van stof en vorm, diagrammen, uitstorting 

geest  

 

Sinnett, A.P.  

Esoterisch buddhisme  

door A.P. Sinnett ; vert. uit het Engelsch naar den 8en dr. door C.M. Perk-Joosten. - Amsterdam : 

Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. - XXVIII, 282 p. ; 20 cm. 

Vert. van: Esoteric buddhism. - London : Trübner & co., 1883 

sign.: THE-1-5-SINN-5  

Trefw.: theosofie, esoterie, boeddhisme, esoterische boeddhisme, leraren, mahatma-brieven, occultisme, 

samenstelling van de mens, heelal, planeetketen, bollen, wereldtijdperken, ronden en rassen, reïncarnatie, 

Atlantis, devachan, karma, dood, kama-loka, elementalen, menselijke vloedgolf, vooruitgang der mensheid, 

goed en kwaad, buddha, adepten, Tibet, nirwana, Brahma, zonnestelsel, kringverloop, vrije wil, wetenschap, 

bewustzijn, ziel en geest, zielsverhuizing  

 

Trillingen  

door A.P. Sinnett ; uit het Engelsch vert. door Clara Streubel. - Amsterdam : Theosofische Uitgevers-

Maatschappij, 1906. - 33 p. ; 18 cm. - (Theosofische Bibliohteek ; 4e Serie ; No. 19)  

sign.: THE-1-5-SINN-19a  
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Trefw.: trillingen, theosofie, occultisme  

 

Skolimowski, H.  

Ecologische renaissance  

Henryk Skolimowski ; [vert. uit het Engels: Louis Geertman]. - Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische 

Vereniging in Nederland, 1993. - 18 p. ; 21 cm. - (Brochure Reeks)  

Oorspr. uitg.: Ecological renaissance. - Ann Arbor : Eco-Philosophy Centre 

sign.: RAN-2-1-SKOL-1b  

Trefw.: filosofie, ecologie, theosofie  

 

Slavenburg, J.  

Gnosis, christendom en innerlijke ervaring  

Jacob Slavenburg, Hein Stufkens, Marcel Messing. - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1994. - 99 p. : ill. ; 21 

cm. 

Lezingen gehouden tijdens het gelijknamige symposium gehouden op 4 en 11 juni 1994 te Ede en Izegem. - 

literatuur. 

ISBN 9020280643 

sign.: REL-5-1-SLAV-11  

Trefw.: religie, gnosticisme, gnosis, christendom, innerlijke ervaringen, Nag Hammadi, vroege christendom, 

opstellen  

 

Steiner, R.  

Christian Rosenkreutz en het geheim van de rozenkruisers : zeven voordrachten en notities  

[Rudolf Steiner ; samenst. en vert. uit het Duits: Bart Muijres] . - Amsterdam : Pentagon, cop. 1992. - 106 p. : 

ill. ; 20 cm.. - literatuur, noten. 

ISBN 9072052234 

sign.: ESO-9-4-STEI-96  

Trefw.: esoterie, antroposofie, rozenkruisers, Christian Rosenkreutz, voordrachten, mystiek, leringen, 

theosofie  

 

Tresidder, J.  

Symbolen en hun betekenis  

Jack Tresidder ; [hoofdred.: Judy Dean ; vert. uit het Engels: Jos Dohmen ... et al. ; bew.: Frederik Boland] . - 

Vianen : The House of Books, cop. 2000. - 184 p. : ill. ; 29 cm. 

Vert. van: Symbols and their meanings. - London : Baird, cop. 2000. - beknopte literatuur, register. 

ISBN 9044300237 

sign.: RAN-4-1-TRES-1  

Trefw.: symboliek, symbolen  

 

Vlaardingen, W.L. van  

Messias-verwachting  

door W.L. van Vlaardingen. - Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. - 44 p. ; 19 cm. 

sign.: THE-6-1-VLAA-2c  

Trefw.: theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, messias-verwachting, ego, godheid, avesha, licht op het 

pad, M. Collins, J. Krishnamurti, religie, wederkomst wereldleraar  

 

Ward, C.  

De Nibelungen Ring : een studie van de innerlijke beteekenis van Richard Wagners muziek-drama  

door Wm. C. Ward ; uit het Engelsch vert. door A. Kerkdijk. - Amsterdam : Theosofische 

Uitgeversmaatschappij, 1907. - 76 p. ; 20 cm. - (Theosofische Bibliotheek ; No. 25-26)  

Vert. van: The Nibelung's Ring: a study of the inner significance of Richard Wagner's music-drama. - 

London : Theosophical Publishing Company, 1904 
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sign.: RAN-1-3-WARD-1a  

Trefw.: theosofie, muziek, Richard Wagner, Godenschemering, Siegfried, Walkure, Rheingold  

 

Weinreb, F.  

De Bijbel als schepping  

F. Weinreb ; [inleidend woord door J.J. Hoogewerff]. - 6e dr. - [Katwijk] : Servire, 1991. - XIX, 613, [6] p. : 

ill. ; 22 cm.. - noten, aantekeningen, bibliographie, bronvermelding, register. 

ISBN 9063252617 

sign.: REL-7-3-WEIN-100a  

Trefw.: religie, christendom, gnosticisme, Bijbel, kabbala, jodendom, Oude Testament, godgeleerdheid  

 

Wetenschap  

Wetenschap en godsdienst : door zeven wetenschappelijke mannen  

Oliver Joseph Lodge ... [et al.] ; met een naw. door John Edward Stead ; geauthoriseerde vert. [uit het Engels] 

door H.J. van Ginkel ; met een voorw. van A.H. de Hartog. - Haarlem : Bond van Vereenigingen "De 

Middaghoogte" ; uitgegeven en in den handel gebracht door de N.V. Theosofische Uitgeversmij. Amsteldijk 

79, [ca. 1914]. - 141 p. ; 20 cm. 

Vert. van: Science and religion, by seven men of science : speakers in Browning Hall during Science Week, 

1914. - London : J. Johnson, 1914 

sign.: RAN-2-2-WETE-1a  

Trefw.: wetenschap, godsdienst, religie, theosofie  

 

Oliver Joseph Lodge ... [et al.] ; met een naw. door John Edward Stead ; geauthoriseerde vert. [uit het Engels] 

door H.J. van Ginkel ; met een voorw. van A.H. de Hartog. - Haarlem : Bond van Vereenigingen "De 

Middaghoogte" ; uitgegeven en in den handel gebracht door de N.V. Theosofische Uitgeversmij. Amsteldijk 

79, [ca. 1914]. - 141 p. ; 20 cm. 

Vert. van: Science and religion, by seven men of science : speakers in Browning Hall during Science Week, 

1914. - London : J. Johnson, 1914 

sign.: RAN-2-2-WETE-1b  

Trefw.: wetenschap, godsdienst, religie, theosofie  

 

White Eagle  

Broederschap van mens en engel : het dienstbetoon van engelen en van de onzichtbare wereld der natuur  

White Eagle ; [vert. uit het Engels door W. S.] . - Deventer : Ankh-Hermes, 1985. - 136 p. ; 17 cm. - (De 

kosmische mens)  

Vert. van: Spiritual unfoldment II. - Liss [Engeland] : The White Eagle, cop. 1969 . - register. 

ISBN 9020220500 

sign.: RAN-6-14-WHIT-1  

 

Wirth, O.  

De oplegging der handen en haar genezende werking  

door Oswald Wirth ; uit het Fransch vert. door Louis van Westerhoven . - 2e dr. - Amsterdam : Theosofische 

Uitgeverszaak "Gnosis", 1924. - [3], 105, [6] p. ; 20 cm. 

Vert. van: position des mains et la médecine philosophale. - Paris : Chamuel, 1897 

sign.: RAN-6-2-WIRT-1c  

Trefw.: magnetisme, handoplegging, theosofie, vrijmetselarij, esoterie, magnetiseren, genezingen, 

gezondheid, geneeskunde, ziekten, slaap, hypnose, mesmerisme, somnabulisme, wonderen, geloof, 

verbeeldingskracht  

 

Wright, L.L.  

Wat gebeurt er na de dood?  

vrij bew. [uit het Engels] naar Leoline L. Wright. - 2e herz. dr. - Pasadena, Den Haag, München ; Wassenaar 
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: Theosophical University Press, Mirananda, 1981. - 95, [3] p. ; 19 cm. - (Theosofische Perspectieven)  

Oorspr. titel: After death - what? 

ISBN 9070328062 

sign.: THE-3-11-WRIG-5a  

Trefw.: theosofie, slaap, dood, sterven, devachan, hemelwereld, monades, leringen, wedergeboorte, leven na 

de dood, reïncarnatie  

 

De zevenvoudige samenstelling van de mens  

vrij bew. naar Leoline L. Wright. - 1e en 2e dr. - Den Haag ; Wassenaar : Theosophical University Press ; 

Mirananda, 1977. - 69 p. ; 19 cm. - (Theosofische Perspectieven)  

Oorspr. titel: The seven principles of man 

ISBN 9062715222 

sign.: THE-3-11-WRIG-11a  

Trefw.: theosofie, zevenvoudige samenstelling van de mens, monades, triades, lagere viertal, kama manas, 

persoonlijkheid, heelal, psychologie  


