
Valentinus, Blavatsky en het
Evangelie der Waarheid
– Henk Spierenburg

Dit artikel is geschreven naar aanleiding

van het boek van Prof. Dr. Gilles Quispel:
Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie

der Waarheid. H.P. Blavatsky heeft in
haar tijd ruime aandacht besteed aan

Valentinus en zijn school. Het Evangelie
der Waarheid echter kende zij niet!

Het leven van Valentinus

Valentinus is omstreeks het jaar 100 gebo-
ren in de Nijldelta in Egypte. Hij werd op-
geleid in Alexandrië en gaf daar les. In het
jaar 140 vertrok hij naar Rome. De kerkva-
der Tertullianus1 vertelt ons dat hij bis-
schop van Rome had willen worden, maar
niet werd gekozen. Sommigen geloven dit,
anderen vinden het onzin.

Gilles Quispel behoort tot de eerste
groep.2 Als hem in NRC Handelsblad van 2
augustus 2003 wordt gevraagd: ‘Wat zou er
gebeurd zijn als Valentinus wel tot paus
zou zijn gekozen?’, antwoordt hij: ‘Dan
zou de christelijke kerk nooit autoritair ge-
worden zijn. Want de gnosis is niet autori-
tair, die gaat van de eigen ervaring uit.’ In
Trouw van 26 juli 2003 doet hij ook zo’n
bijzondere uitspraak als hij over Valentinus

zegt: ‘De man was een denker als Hegel en
bovendien van een zeldzame poëtische be-
gaafdheid.’
Wanneer Valentinus gestorven is weten wij
niet. Is hij op het eind van zijn leven terug-
gekeerd naar Alexandrië en is hij onder-
weg bij een schipbreuk omgekomen, zoals
de kerkvader Epiphanius zegt?3 In het
hoofdstuk over het leven van Valentinus
geeft Quispel uitgebreide informatie, die
bovendien zeer leesbaar is.4 Ik ga hier niet
proberen het beter te doen.

De oorsprong van Valentinus’ leer

Bentley Layton5 concludeert in zijn boek
over gnostiek, dat Valentinus is beïnvloed
door de gnosticus Basilides en door de al-
legorische uitleggingen van het (Griekse)
Oude Testament van Philo van Alexandrië.
De beroemde theoloog Adolf von Harnack
zegt zelfs: ‘[In de Alexandrijnse theologie]
werd het werk begonnen door Philo en
voortgezet door Valentinus.’6 De kerkvader
Hippolytus is heel duidelijk: ‘De ketterij
van Valentinus is zeer beslist verbonden
met de Pythagorese en Platonische theo-
rie.’7 Ook is Hippolytus van mening dat
veel van de aeonen uit de leer van Valenti-
nus reeds te vinden zijn in het werk van Si-
mon de Tovenaar.8

De nagelaten geschriften van Valentinus

Van Valentinus zelf resten ons slechts wei-
nig geschriften. Vrijwel alles is in de loop
der eeuwen verdwenen. Van een aantal
verhandelingen hebben we nog wat frag-
menten en het is niet bekend waartoe zij
hebben behoord. Van andere fragmenten
weten we dat wel, omdat de kerkvaders die
ze hebben overgeleverd de herkomst heb-
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ben vermeld. Hieronder een volledige op-
gave:

1. Een verhandeling genaamd Sophia
(Wijsheid). Het bestaan ervan kan worden
afgeleid uit een opmerking van de kerkva-
der Tertullianus.9 Van dit geschrift is niets
overgebleven.

2. De kerkvader Marcellus van Ancyra ver-
meldt in zijn Over de heilige kerk, 9, het be-
staan van een geschrift van Valentinus over
de drie-eenheid met de naam Over de drie
naturen.10 Dit geschrift is verloren gegaan.

3. De kerkvader Clemens van Alexandrië
zegt in zijn Stromata11: ‘...Valentinus, de co-
ryfee van allen die samenwerking propage-
ren, schrijft in zijn verhandeling over De
gemeenschap van vrienden deze woorden:
“Veel van de zaken die in openbare boe-
ken staan, kunnen ook worden gevonden
in de geschriften van God’s kerk. Deze ge-
meenschappelijke dingen zijn de uitingen
van het hart, afkomstig van de in het hart
geschreven wet van het beminde volk, ge-
liefd en Hem liefhebbend.”’ De rest van de
verhandeling is verloren gegaan.

4. Eveneens in de Stromata12 zegt Clemens
van Alexandrië over Valentinus’ Brief over

de attributen: ‘Valentinus schrijft in een
brief aan een zekere groep met betrekking
tot wat verbonden is [aan de ziel]: “Slechts
Eén is goed!13 De wijze waarop Hij spreekt
is via de manifestatie van de Zoon. Door
Hem alleen kan het hart zuiver worden, als
elke kwade geest uit het hart is verwijderd.
De vele kwade geesten in het hart verhin-
deren dat het zuiver wordt: veeleer, een ie-
der van hen handelt op eigen wijze, het
hart belastend met onbetamelijke begeer-
ten. Naar mijn oordeel gedraagt het hart
zich op de wijze als wij kunnen zien in een
karavanserai. Die is vol met gaten gevuld
met vuiligheid en vieze troep. De bezoe-
kers gedragen zich slecht en denken er niet
aan dat die plaats eigendom is van ande-
ren. Het hart dat wordt bewoond door vele
demonen is zo’n vuilhoop, tot op het mo-
ment dat er wordt nagedacht. Wanneer
dan de Vader, die alleen goed is, het hart
binnengaat, wordt het geheiligd en gevuld

met licht. Wie zulk een hart bezit, kan ge-
zegend worden genoemd en zo iemand zal
God zien14.’”

5. Een fragment van de Brief aan Agatho-
pous is te vinden in de Stromata15 van Cle-
mens van Alexandrië: ‘Ook zegt Valentinus
in zijn brief aan Agathopous: “Hij [Jezus]
was sober in alle dingen. Jezus heiligde
zichzelf; hij at en dronk op zodanige wijze
dat daaruit geen excrementen ontstonden.
Zijn vermogen tot soberheid was zó groot,
dat het voedsel binnenin hem niet bedierf,
hij hield zich namelijk niet bezig met be-
derf.”’

6. De kerkvader Hippolytus legt ons in zijn
The Refutation of all Heresies16 uit dat het
dubbele schema, als afgebeeld op de te-
genover elkaar liggende pagina’s in dit arti-
kel, in het hier gegeven gedicht, psalm of
hymne, zoals de diverse schrijvers en com-
mentatoren deze regels hebben genoemd,
gedeeltelijk is vervat. De regels zijn bekend
geworden onder de naam: Zomeroogst.
Hippolytus zegt: ‘Valentinus... heeft een
fundamentele grootheid in zijn systeem
ingebracht: “de koning van alles”, door
Plato17 genoemd, en door deze ketter
aangeduid als Pater [Vader], Bythos
[Diepte] en Proarchē [Vóórbegin] over de
rest van de aeōnen18. En als Plato de woor-
den spreekt: “wat is tweede in dingen die
tweede zijn”, meent Valentinus dat alle
aeōnen binnen de begrenzing [de
plērōma]19 tweede zijn. En als Plato de
woorden spreekt: “wat is derde in dingen
die derde zijn”, meent hij alles wat buiten
de begrenzing en het plērōma is. Valenti-
nus heeft dit op zeer bondige wijze duide-
lijk gemaakt in een psalm, hieronder
weergegeven, uitgaande van de aarde, niet
zoals Plato doet, uitgaande van de hemel:

Alle dingen afhankelijk van geest, zie ik
Alle dingen bevorderd door geest, schouw ik
Vlees afhankelijk van ziel
Ziel bevorderd door de lucht;
Lucht hangend aan de ether –
Vruchten geboren uit de diepte –
Een kind geboren uit de schoot.’20
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7. De kerkvader Hippolytus vertelt ons in
zijn The Refutation of all Heresies21: ‘Valen-
tinus zegt dat hij een pasgeboren baby zag,
en vroeg wat dit wel was. De baby ant-
woordde hem dat het de Logos [het
Woord] was. Valentinus schepte daar over
op en zag daarin een reden een sekte te
stichten.’22

8. De kerkvader Clemens van Alexandrië
schrijft in zijn Stromata23 over de vrees van
de engelen voor de eerste mens: ‘Iets van
vrees overviel de engelen in de nabijheid
van de gevormde [Adam], omdat hij
dingen wist te zeggen die ver uitgingen bo-
ven de verwachtingen van zijn oorsprong,
omdat door het wezen in hem een kern van
hogere essentie was ingebracht, en [dit we-
zen] zich vrijelijk uitte. Precies als in de
menselijke wereld beelden met een mense-
lijke vorm, meer speciaal beelden die ge-
maakt zijn om een god te verbeelden, vrees
opwekken bij degenen die ze gemaakt heb-
ben. Adam, gemaakt om de mensheid te
verbeelden, met het genoemde wezen in
zich, maakte dat zij de nog niet geschapen
mensheid vreesden. Angst greep hun aan
en snel verborgen zij het werk.’

9. Een min of meer aansluitende tekst
geeft Clemens van Alexandrië in zijn Stro-
mata24 als volgt: ‘Hij [Valentinus] spreekt
over de tekst: “Geen mens zal het aan-
gezicht van God zien, en leven [Ex. 33.20],”
alsof Hij [God] de oorzaak van de dood is!
Het is over deze God dat hij toespelingen
maakt als hij het volgende schrijft: “Vaak is
een portret inferieur aan het werkelijke ge-
zicht, zoals ook de wereld inferieur is aan
het levende gebied. Wat is nu de oorzaak
[van een goed] portret? Het is de majesteit
van een gezicht dat de schilder tot model
dient en hem de eer van het portret ver-
schaft. Het gezicht is nooit exact gelijk aan
het levende model, maar de naam [van de
schilder] maakt dit ongedaan. De onzicht-
bare aanwezigheid van God in het gescha-
pene geeft aan die schepping de status.”’

10. Ook in de Stromata25 van Clemens van
Alexandrië het volgende: ‘Valentinus
schrijft in een preek de volgende woorden:

“Sedert het begin bent u onsterfelijk, bent
u kinderen van het eeuwige leven. U moet
de dood bij uzelf beheersen, verwerken en
vernietigen, op zodanige wijze dat de dood
in u en door u sterft. Wanneer u niet meer
hecht aan de wereld, maar zelf blijft be-
staan, heerst u over de schepping laat u het
bederf achter u.”’

11. Tenslotte is er Het Evangelie van de
Waarheid , deel van de Nag Hammadi-
bibliotheek26 en nu in het Nederlands ver-
taald vanuit het Koptisch door Prof. Dr.
Gilles Quispel.

Een ieder die deze lijst bekijkt en leest
zal concluderen dat wat ons rest van Valen-
tinus niet veel is. Alleen Het Evangelie van
de Waarheid is een tekst met enige lengte.

Nochtans is er veel en op een gedetail-
leerde manier over Valentinus geschreven.
Hoe dit mogelijk is wordt duidelijk uit de
volgende paragraaf. Terzijde: het commen-
taar van de kerkvaders bij de overgele-
verde teksten is natuurlijk niet bedoeld om
hem te eren...

De leerlingen en de school van Valentinus

Valentinus had leerlingen en navolgers,
zijn school. Bij de dood van Valentinus wa-
ren sommige van zijn leerlingen al leraren
geworden. Overigens gebeurde hier wat
overal gebeurt: na de dood van Valentinus
splitsten de leerlingen zich in twee groe-
pen. De oosterse (of Anatolische) groep,
meestens in Alexandrië, en de westerse
groep in Rome. Van die leerlingen zijn
complete teksten bewaard gebleven, of in
delen en fragmenten aan ons overgeleverd
door de kerkvaders. Tezamen is dat een
flinke hoeveelheid. Het schema dat u op
de volgende twee pagina’s tegenover el-
kaar ziet afgebeeld, is bijvoorbeeld afkom-
stig van zijn leerling Ptolemaeus. Het
linkse schema is te vinden in het complete
werk van de kerkvader Tertullianus, gepu-
bliceerd in 1593. Het rechtse schema, een
verklarende versie van het linkse, is ge-
maakt door G.R.S. Mead, de secretaris van
H.P. Blavatsky, en is gepubliceerd in Luci-
fer, HPB’s Londense tijdschrift, in 1890.
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–––– Hysterēma

0. Bythos of Diepte, Pater of Vader/

Sigē sive Charis, Stilte of Genade

1. Nous (Nus) of Denkvermogen (Bewustzijn)

2. Alētheia (Veritas) of Waarheid

3. Logos (Sermo) of Woord

4. Zōē (Vita) of Leven

5. Anthrōpos (Homo) of Mens

6. Ekklēsia (Ecclesia) of Gemeenschap

7. Bythios of Diepte (Diep)

8. Mixis of Vermenging

9. Ageratos (Ageratos) of Onvergankelijk

10. Henosis (Henonis) of Eenwording

11. Autophyes of Zelfstandig

12. Hēdōne (Hedone) of Genot

13. Akinētos (Agnos – Acinetus) of Onbeweeg-

lijk

B. Spiritus Sanctus of Heilige Geest

14. Synkrasis (Syncrasis) of Samenstelling (Versmelting)

15. Monogenēs (Monogenes) of Eniggeboren (Eengeborene)

16. Makaria (Macaria) of Gelukzaligheid

17. Paraklētos (Paracletus) of Trooster (Vertroostend)

18. Pistis (Pistis) of Geloof

19. Patrikos (Patricos) of Vaderlijk

20. Elpis (Elpis) of Hoop

21. Metrikos (Metricos) of Gematigd (Moederlijk)

22. Agapē (Agape) of Liefde

23. Ainos (Aenos – Aenous) of Lofspraak (Eeuwigbewust)

24. Synēsis (Synesis) of Intelligentie (Begrip)

25. Ekklēsiastikos (Ecclesiasticus) of Zoon der Vergadering

(Verkondigend)

26. Makariotes (Macariotes) of Gelukzaligheid

27. Thēletos (Theletus) of Wilsuiting (Geliefde)

28. Sophia (Sophia) of Wijsheid

A. Christus



HPB’s verklaring van het schema

Het is niet mogelijk inzicht te hebben in de
leer van Valentinus zonder kennis van het
schema van Ptolemaeus, dat de wereld van
Valentinus weergeeft. H.P. Blavatsky wordt
in de Engelse vertaling van de Nag Ham-
madi-bibliotheek met ere genoemd in het
Afterword op blz. 538. Jammer genoeg is
dit weggelaten in de Nederlandse vertaling
uit het Engels. Hoe dit ook zij, de waarde-
ring voor HPB in dit deel van de weten-
schappelijke wereld is voldoende reden de
verklaring van dit schema aan haar over te
laten. De nummers van Mead’s schema
zijn tussen vierkante haken in haar verkla-
ring bijgevoegd, de namen uit het schema
van Ptolemaeus onder het rechter schema
zijn met Nederlandse vertaling , resp. van
Mead, HPB en Quispel, de laatste tussen
haakjes geplaatst achter de namen van
HPB en Mead.

HPB’s commentaar staat vol met hoofd-
letters. Daaraan is niet getornd.

‘[0] Eerst het • (Punt), de Monade, Bythos
(de Diepte), de ongekende en onkenbare
Vader [Pater]. [0, 1, 2] Dan de � (Drie-
hoek), Bythos en het eerste geëmaneerde
paar of duade, Nous (Denkvermogen) en
zijn syzygy [oppositie] Alētheia (Waar-
heid). [3 t/m 6] Dan het � (Vierkant), de
dubbele tweeheid of Viervoudigheid, twee
mannelijke || , de Logos (Woord) en
Anthrōpos (Mens), twee vrouwelijke, hun
syzygies [opposities], = Zōē (Leven) en
Ekklēsia (de Kerk of Gemeenschap), Zeven

in totaal. De Driehoek, het Potentieel van
Geest; het Vierkant, het Potentieel van
Stof; de Verticale Rechte Lijn, het Poten-

tieel van Geest, en de Horizontale, het Po-

tentieel van stof.
[7 t/m 16] Vervolgens komt het Pentag-

ram �, de Vijfhoek, het mysterieuze sym-
bool van de Mānasaputra’s, of Zonen van
Wijsheid, die samen met hun syzygies [op-
posities] 10 maken, oftewel de Decade; en
tot slot, [17 t/m 28] de Hexalpha, of ver-
strengelde Driehoeken �, de Hexade, die
met zijn syzygies [opposities] 12 maakt, of-
tewel de Dodecahedron.

Dit zijn de samenstellende delen van het
PlÂrÜma of de Voleindiging,19 de Ideeën in
het Goddelijke Denkvermogen, totaal 28,
want Bythos, de Vader, is niet meegere-
kend omdat het de Wortel van alles is. [A
en B] De twee kleine cirkels binnen het
Plērōma verbeelden de syzygie [oppositie]
Christos-Pneuma (Christus en de Heilige
Geest); dit zijn de na-emanaties, en als zo-
danig, vanuit één aanzicht, de indaling van
de Geest om de Stof te bezielen en te ont-
wikkelen, dat in wezen uit dezelfde bron
voortkomt; alsmede van een andere, de in-
daling of incarnatie van de Kumāra’s, ofte-
wel de Hogere Ego’s van de Mensheid.

De cirkel van het Plērōma is begrensd
door een limiet, die is geëmaneerd door
Bythos (het Punt), deze wordt de Horos
(Begrenzing), Stauros (Inhoud, Inzet of
Kruis) en Metagogeus (Deelnemer [Rond-
leider]) genoemd; het sluit het Plērōma
(de Voleinding) af van de Hysterēma (het
inferieure of de onafheid), de grotere van
de kleinere Cirkel, het Ongemanifesteerde
van het Gemanifesteerde. Binnen de Cir-
kel van het Hysterēma is het Vierkant of
de Oerstof, oftewel Chaos, geëmaneerd
door Sophia, het Ektrōma genaamd (ofte-
wel de Afbreking). Daarboven is de Drie-
hoek, Oergeest, de Algemene Vrucht van
het Plērōma, oftewel Jezus, want al wat
beneden het Plērōma is, doet zich voor als
een eenheid. Merk op hoe de Driehoek en
het Vierkant van het Hysterēma de
reflectie zijn van de Driehoek en het Vier-
kant in het Plērōma. Tenslotte is het vlak
van het papier, het alles omsluitende en
doordringende, Sigē (Genade).’27

Quispel en het Evangelie van de Waarheid

Nu we kort hebben gekeken naar de oor-
sprong van de leringen van Valentinus, de
overgebleven fragmenten van zijn geschrif-
ten hebben weergegeven en tenslotte via
HPB’s verklaringen hebben laten zien dat
zijn beeld van de kosmos gelijk is aan dat
van HPB’s theosofie, kijken we nu naar
Gilles Quispels weergave van Valentinus’
Evangelie van de Waarheid, de enig overge-
bleven tekst van Valentinus met enige
lengte.
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Zijn boek begint met een voorwoord van
Joost Ritman, de stichter van de Biblio-
theca Philosophica Hermetica, die het
boek ook heeft uitgegeven. Hoofdstuk I
gaat over het leven van Valentinus, waar-
van in dit artikel al werd gezegd dat zijn
beschrijving ‘uitgebreid’ en ‘zeer leesbaar’
is. Hoofdstuk II heet ‘Brokstukken’ en be-
vat overgebleven Griekse fragmenten van
Valentinus. Het zijn er minder dan in dit
artikel zijn te vinden, omdat Quispel de
Latijnse fragmenten niet heeft opgeno-
men, terwijl ook de inleidende teksten van
de kerkvaders niet zijn vertaald. Wie de
vertalingen vergelijkt, zal vaak zijn ogen
niet geloven en zich afvragen of dit wel de-
zelfde tekst is. Wie echter de ongeveer vijf
Engelse vertalingen met elkaar vergelijkt,
zal hetzelfde ervaren. In de hoofdstukken
III en IV, respectievelijk ‘De gnostica en de
dood’ en ‘Valentinus en de Hermetische
Loge in Alexandrië’ maken we kennis met
Quispels ruime en diepgaande kennis van
de gnostiek in ruime zin. Knap, meer kan
er niet worden gezegd. In hoofdstuk V vin-
den we een Nederlandse vertaling van de
brief van Ptolemaeus, leerling van Valenti-
nus, aan Flora. Een bewerking van zijn
Franse vertaling, waarvan de tweede druk
verscheen in 1966. In hoofdstuk VI vinden
we dan Quispels Nederlandse vertaling uit
het Koptisch van het Evangelie der Waar-
heid, met zijn commentaar. De Neder-
landse vertaling van Slavenburg en
Glaudemans28 kan hiermee vergeleken
worden, maar dan moet wel worden be-
dacht dat die vertaling uit het Engels is,
daar zit dus weer een trede tussen. Wie het
Evangelie der Waarheid wil kennen, moet
het lezen. Hier wil ik volstaan met enkele
zinnen uit het commentaar van Quispel, zo
zegt hij: ‘Het Evangelie der Waarheid is ei-
genlijk een meditatie over het Evangelie...’
‘Iedere vorm van Gnosis streeft naar be-
wustwording, Valentinus en de Valentinia-
nen onderscheidden tussen “vorming naar
het zijn”, en “vorming naar de Gnosis”’.
‘De aeonen zijn er al, en de mensen, zij
moeten zich er nog bewust van worden. De
geschiedenis van het heelal is de voortgang
van essentiële tot bewuste identiteit met

God.’ Het is alsof men zinnen uit de inlei-
ding tot Blavatsky’s Secret Doctrine zit te
lezen.

De hoofdstukken VII en VIII zijn aan-
vullingen en toelichtingen. Hoofdstuk IX
heet: ‘Uitleg bij het gnostische systeem
volgens Ptolemaeus’. Hierin wordt het
schema besproken dat wij in dit artikel aan
HPB hebben overgelaten. In hoofdstuk X,
‘De oorspronkelijke leer van Valentinus de
gnosticus’, maken wij weer kennis met
Quispels geleerdheid, die hij nochtans in
eenvoudige woorden neerzet.

Gilles Quispel, Valentinus de gnosticus
en zijn Evangelie der Waarheid, Uitgave
In de Pelikaan, Amsterdam 2003, 147 blz.,
ISBN 90 71608 131, ingenaaid en harde
kaft, € 19,78.
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in The Ante-Nicene Fathers, V, 1990, blz. 81b.
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22 De woorden dit en het slaan op de
onzijdigheid van de Logos.

23 Clemens van Alexandrië, Stromata 2.36.2-4
(2.8) ; in Layton, Scriptures, 1987, blz. 235; in
The Ante-Nicene Fathers, II, 1989, blz.
355b-356a.
24 Idem, Stromata 4.89.6-4 en 90.1 (4.13); in
Layton, Scriptures, 1987, blz. 237; in The
Ante-Nicene Fathers, II, 1989, 425a-b.
25 Idem, Stromata 4.89.1-3 (4.13); in Layton,
Scriptures, 1987, blz. 241; in The AnteNicene

Fathers, II, 1989, blz. 425a.
26 James M. Robinson (editor), The Nag
Hammadi Library in English, 3de editie, Leiden
etc. 1988, blz. 38-51; Nederlandse vertaling uit
het Engels: Jacob Slavenburg/Willem
Glaudemans, Nag Hammadi Geschriften I,
Deventer 1994, blz. 46-81.
27 H.P. Blavatsky’s Collected Writings, deel XIII,
blz. 15-16. Alle teksten van HPB over
Valentinus vindt men in Henk J. Spierenburg,
H.P. Blavatsky, On the Gnostics, San Diego 1994,
blz. 130-138.
28 Zie noot 26: De Engelse vertaling uit het
Koptisch blz. 40-51; de Nederlandse vertaling
uit het Engels blz. 52-73.
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