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Zo’n acht eeuwen geleden bloeide het katharisme (katharos betekent ‘rein, zuiver’) in Zuid-Frankrijk en in grote delen 
van Europa. ‘Goede christenen’ noemden de katharen zichzelf en ze waren verenigd in hun ‘kerk van liefde’. De term 
kathaar werd hun pas eeuwen later van buitenaf toebedeeld. Deze zuivere, spirituele beweging was geënt op de 
wortels van het oerchristendom en de tradities van de gnosis. God is Liefde: het zijn de drie woorden waarmee de 
kathaarse religie beknopt samengevat kan worden (zie eerste hoofdstuk).

Centraal stond bij hen de navolging van Christus. Dat is een verlossingsweg waarop ieder mens de, in zijn eigen 
wezen aanwezige, goddelijke lichtkern vrij kan maken. De katharen gingen er daarbij van uit dat ieder mens een 
wezen is van twee werelden: enerzijds de voor iedereen waarneembare wereld, anderzijds de oorspronkelijke, 
goddelijke wereld. Ieder mens heeft het daarom in zich om een volmaakte te worden, een parfait of parfaite zoals de 
katharen dat noemden (zie hiervoor tweede hoofdstuk). 

Vrouwen hadden een sleutelpositie binnen het katharisme en werden als gelijkwaardig aan de man beschouwd: 
vrouwen konden tot volmaaktheid komen, uitgroeien tot een parfaite. Deze benadering maakte het katharisme niet 
alleen extra aansprekend; het was voor die tijd ronduit baanbrekend (zie hiervoor derde hoofdstuk)!

Waarom een Innerlijke-broncyclus over de katharen? De school van het Rozenkruis voelt zich nauw verbonden met 
de katharen. Beide vormen een schakel in de keten van de driebond van het licht: Graal, Kathaar en Rozenkruis. Deze 
drie stromingen vertegenwoordigen respectievelijk de kennis, de liefde en de daad, die onophoudelijk vanuit het 
goddelijk gebied op aarde inwerken en zo de mensheid bijstaan om de weg tot terugkeer te vinden en te gaan (zie 
hiervoor hoofdstuk vier).

Was het de onkreukbaarheid van de parfaits, hun puurheid en eenvoud, hun respect voor mens en dier, hun absolute 
toewijding aan het eenmaal gekozen levensdoel die indertijd velen tot navolging inspireerden? En wat is het toch 
dat ook nu nog een onvermoede snaar in ons wezen doet aanslaan? In deze cyclus doen we in gezamenlijkheid een 
poging om hierop een antwoord te vinden. 

Aan het eind van dertiende eeuw is het katharisme door de heersende machthebbers als concrete verschijningsvorm 
gewelddadig verdreven. De geest van dit zuivere, innerlijke christendom laat zich echter nimmer verdrijven, is 
onvernietigbaar en van alle tijden. Het in 2021 verschenen boek Plaatsen waar de Geest waait legt daarvan eens te 
meer een indringende getuigenis af. Het is in concentrische cirkels geschreven rond de persoon van Antonin Gadal, 
‘de laatste patriarch der katharen’, en geldt bij de volgende hoofdstukken als de stille leidraad.
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Doel van dit eerste hoofdstuk is om je globaal vertrouwd te maken met de leringen van de katharen en de 
achtergronden daarvan. Allereerst staan we uitvoerig stil bij het begrip ‘gnosis’ dat de laatste jaren steeds 
meer gezien wordt als de derde component naast theologie en theosofie in de Europese cultuurtraditie. Na 
eeuwen van vergetelheid hebben de katharen – vooral in de twaalfde en dertiende eeuw – samen met hun 
zielsverwanten uit het oosten, de bogomielen – bij benadering tussen 950-1470 – de gnosis weer volop in 
het Licht gesteld. Het tweede deel schetst in vogelvlucht de baanbrekende, bevrijdende leerelementen die de 
katharen brachten en die het tot dan toe feodaal geknechte middeleeuwse individu in de sfeer van de kerk van 
de liefde ongekende bevrijdings- en verheffingsmogelijkheden boden. We maken daarbij de verbindingslijnen 
duidelijk tussen de opvattingen van de eerste christenen en de katharen. 

Gnosis, een korte oriëntatie
Er is nog nooit zo veel over gnosis geschreven als in de laatste decennia. Een mogelijke reden daarvan is dat de 
essentie van wat gnosis is, zich niet zomaar prijsgeeft. Zij blijkt moeilijk in woorden uit te drukken omdat gnosis een 
onmiddellijke innerlijke ervaring is. Wat verbaal kan worden uitgedrukt of in schrift wordt vastgelegd, is uiterlijk. 
Gnosis is dat niet. Dat is ook de reden waarom men van ‘mysteriën’ spreekt. De gemeenschappen waarin de gnosis 
werd gepraktiseerd heten ‘mysteriescholen’. 

Gnosis is het Griekse woord voor kennis, inzicht. Gnosis betekent letterlijk kennis, geen zintuiglijke of cognitieve kennis 
maar kennis die rechtstreeks op ons bewustzijn rust, innerlijke kennis dus. Juist omdat deze kennis verbonden is met ons 
diepste innerlijke gevoel en verlangen, noemen we haar ook wel de kennis van het hart. Het is dus geen kennis die aan 
te leren is: je kunt niet afstuderen in de gnosis of drs. of MA in de gnosis worden. Gnosis is de diepe kennis van de grond 
van ons bestaan. In die zin is gnosis even oud als de mensheid: al vanaf zijn oorsprong wordt de mens – al of niet bewust 
– begeleid door de gnosis. Een gnostiek wijsgeer aan het begin van onze jaartelling drukte het zo uit:

Gnosis is de kennis wie we waren en wat we geworden zijn,
waar we waren en waarin we geworpen zijn,
waarheen wij ons spoeden en waarvan wij verlost worden,
wat de geboorte is en wat de wedergeboorte.

De christelijke kerk heeft God tot persoon verklaard, een wezenlijk andere. Daarmee heeft ze God buiten de mens 
geplaatst. De gnostiek legt echter de nadruk op de innerlijke, immanente God. Ieder mens heeft een goddelijke 
kern. De mens zelf is ten diepste God. Maar we zouden God bijna fataal afperken tot het eigen bewustzijn als we het 
hierbij zouden laten. De immanente God kan niet zonder een verbinding met de transcendentie: God of Geest is het 
allesomvattende, in alles aanwezige. 

De mens is een kind van God 
Toen de mens uit het oorspronkelijke lichtrijk viel en op aarde kwam, bleef hij verbonden met het lichtrijk door een 
lichtvonk in zijn hart en de Logos – het Licht – vergezelde hem. Echter, geleidelijk aan is de mens zijn verheven afkomst 
vergeten, hij is zich er vaak niet meer van bewust wie hij in werkelijkheid is. De lichtvonk is verborgen geraakt. Zij rust 
toegesloten in het hart. Zonder hulp kan zij zich niet meer ontvouwen. Die hulp en wijsheid kan de mens van nu vinden 
in een waaier van religieuze stromingen en mystieke tradities. Samen noemen we die gnosis of gnostiek. 
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Als de mens zich daarvoor openstelt, kan deze oerwijsheid de mens in het hart raken en uiteindelijk de lichtvonk tot 
leven brengen. Geleidelijk krijgt hij/zij hierdoor het inzicht terug in zijn goddelijke afkomst. Deze innerlijke kennis 
kan de gnosticus op zijn levensweg als leidraad gebruiken voor zijn handelen en denken, een en ander indachtig het 
Bijbelwoord van Jezus: ‘Het Koninkrijk Gods is binnen in u’.

Omdat de kennis hiervan de laatste decennia steeds meer verbreid is geraakt, wordt gnosis naast theologie en 
filosofie regelmatig als de derde component van de Europese cultuurtraditie aangemerkt. Het zijn juist de katharen 
die de gnosis in de middeleeuwen – na eeuwen van vergetelheid – weer tot leven hebben gebracht. Deze kathaarse 
gnosis blijkt vaak verrassend actueel en biedt voor de mens van nu tal van herkenningspunten.

De ware kerk van Christus zetelt in het hart van de mens
Overal en altijd is er een goddelijke bemoeienis geweest met de mensheid, om haar bekend te maken met de 
oorsprong en de bestemming van alle leven. Overal en altijd is er op deze bemoeienis gereageerd en zijn er mensen 
opgestaan die hun leven hebben gewijd aan het vinden van en gehoorzamen aan deze bestemming. Antonin Gadal 
(Tarascon-sur-Ariège 1877-Ussat-les-Bains 1962), wiens ideeën in grote lijnen leidend zijn voor deze cyclus, was een 
van hen (zie bijlage). Hij had een grote liefde voor de geschiedenis en het erfgoed van de Sabarthez, een gebied in 
de Zuid-Franse Pyreneeën met een unieke gnostieke instraling, waarin de wind van de vrije geest tot op de dag van 
vandaag nog steeds waait. 

Evenals Gadal hebben in de loop der eeuwen ontelbare anderen gestalte gegeven aan een onsterfelijke wezenheid 
met een bewustzijn dat aan alle dualiteit en begrenzing ontstegen is. Tezamen vormen zij een ononderbroken keten, 
ook wel ‘de Universele Broederschapsketen’ genoemd. De katharen noemen wij ‘de voorgaande broederschap’ omdat 
zij in hun tijd beschikten over inwijdingsplaatsen en een inwijdingscentrum met als doel de wedergeboorte van de 
oorspronkelijke ziel, de lichtziel, te realiseren. Een dergelijke christelijke inwijdingsschool, die daarnaast breed was 
ingebed in de samenleving, is historisch gezien uniek. Hoewel de katharen door de heersende kerk als ketters werden 
aangemerkt, is hun ontstaan direct te herleiden tot een vroege impuls van zuiver gnostiek christendom en is hun leer, 
naar eigen zeggen, afkomstig van de apostelen en van het vroege christendom.  

Zij spraken over hun kerk als ‘de schaal die manna geeft’ en de ‘edele steen’. Beelden die we ook terugvinden in de 
graallegenden die in de twaalfde eeuw door de troubadours – van wie er velen waren ingewijd in het katharisme of 
de kerk van de (Heilige) Geest – in heel Europa werden uitgedragen. De duif was het voornaamste symbool van de 
kerk van de geest en op de kleding van de troubadours was ook vaak een duif geborduurd. Tegelijk maakte de duif als 
symbool verbinding met de joodse mystieke traditie van de kabbala, die bekend stond als de ‘Stem van de Duif’.

Een korte geschiedenis van gnostieke stromingen
Al in de tweede eeuw stichtte een zekere Montanus van Phrygië (nu: centraal Turkije) een kerk die zich baseerde 
op de Apocalyps, het Boek der Openbaringen, toegeschreven aan Johannes van Patmos. Daarin zijn opgenomen 
de brieven aan de zeven gemeenten, of zeven kerken in Asia, het huidige Turkije. Deze johanneïsche stroming 
noemde zich de kerk van Mani en van de Gnosis, de kerk van de Geest en van de Liefde. 

De uit het Egyptische Alexandrië afkomstige Marcus van Memphis stichtte in de vierde eeuw een wijsheidsschool 
die de leer van Hermes Trismegistos verbond met deze christelijke stroming en verbreidde zijn leer naar Spanje. 
Zijn leerling Priscillianus van Avila droeg haar met zijn trouwe volgelingen verder uit naar Aquitanië. Hij predikte 
in heel het toenmalige Gallië, de Lage Landen en Duitsland, waar hij uiteindelijk op beschuldiging van ketterij 
om het leven werd gebracht. Er vormden zich geloofsgemeenschappen van priscillianen, die eeuwenlang 
standhielden onder vervolging en onderdrukking. Een deel van hen trok zich terug in de Pyreneeën, waar zij de 
voedingsbodem vormden voor het vroege Pyreneese katharisme, dat in levendige wisselwerking stond met andere 
gemeenschappen, van Turkije tot Spanje en in een latere fase via de Scilly-eilanden ook met delen van Ierland. 
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Toen ook de katharen in toenemende mate met vervolgingen te maken kregen, riepen zij de hulp in van Nicetas 
uit Constantinopel, de patriarch van de Byzantijnse broedergroepering in het oosten, de bogomielen. In de 
persoon van Nicetas vloeide de directe impuls vanuit Alexandrië via het Iberische schiereiland en de Pyreneeën 
samen met de impuls vanuit Oost-Europa en Klein-Azië. Onder zijn leiding werd een strategie uitgestippeld 
om de kerk van Rome in de Languedoc te vervangen door het ‘ware christendom’, de kathaarse kerk van de 
geest. Het was de aanzet tot de bloeitijd van het katharisme. Tijdens een concilie in het Zuid-Franse plaatsje 
Saint-Félix de Caraman (nu Saint-Félix-Lauragais) in 1167, bood hij het katharisme zicht op totaal nieuwe 
ontplooiingsmogelijkheden. 

De kerk van liefde, een gemeenschap van gelovigen
Het katharisme ontwikkelde zich tot een zelfstandige loot van de Johanneïsche Kerk, de kerk van liefde, zonder 
formele organisatievorm, net zoals de eerste christenen die kenden. De opkomst van het katharisme ging hand in 
hand met de in Occitanië tot bloei gekomen hoofse liefde voor de vrouw, ‘La Dame’ (zie hiervoor ook hoofdstuk 3). 
De katharen richtten zich op de geest, die vanouds werd gezien als vrouwelijk, de Sophia. Zij werd geassocieerd met 
helende, troostende verzachtende kwaliteiten. De kerk van de katharen, de kerk van de liefde, duidden zij zelf ook wel 
aan met La Dame of Joana. 

Voor alle duidelijkheid: de katharen maakten voor hun erediensten geen gebruik van kerken in de betekenis van 
kerkgebouwen. Die activiteiten vonden plaats in hun domus, een huis dat het midden hield tussen een gebeds- en 
verzorgingshuis. In tijden van vervolging vonden de bijeenkomsten, ’s nachts, in het geheim, in hun huizen plaats. Zij 
vonden dat de ‘kerk van God niet van hout of steen is gemaakt, maar dat de gemeenschap van gelovigen de kerk is’. 
Een kathaarse gelovige getuigde eens: ‘De ware kerk van Christus zetelt in het hart van de mens.’ Deze opvatting is 
typerend voor het gnostieke geloof in een onzichtbare ecclesia of ‘samenkomst’ van de zielen die elkaar (her)kennen 
vanuit het hart. 

Verlossing in en door de mens zelf
In de tweede helft van de twaalfde eeuw had het katharisme in Occitanië de kerk van Rome vrijwel geheel vervangen 
en kende zij een enorme uitstraling in alle geledingen van de maatschappij. Zij stelde dat zij de ware kerk van Christus 
was, in onophoudelijke opeenvolging doorgegeven door de apostelen. Hierdoor was de geestelijke macht behouden 
gebleven die de kerk van Rome verloren had of alleen in naam had bezeten. Waar die kerk leerde dat de verlosser 
buiten ons is en onze uiteindelijke verlossing als christenen door de offerdood van Christus is verzekerd, leerde het 
kathaarse christendom dat de mens zelf de verlosser of de ‘wekker’ kan worden van de goddelijke geest die in zijn ziel 
verborgen is.

In een periode waarin de mens voornamelijk gezien en behandeld werd als een grijze cel in een streng hiërarchische, 
feodale samenleving, was dat van enorme betekenis voor de groei naar autonomie van het middeleeuwse individu, 
die later in de renaissance nog meer geaccentueerd zal worden. Het goddelijke drama van verlossing kon nu in en 
door de mens zelf worden voltooid en niet door het offer van Christus op zich, en zonder tussenkomst van derden. 
Evenals het gnosticisme leerde het katharisme een heilige rite van eenwording, een opus divinum, die uiteindelijk in 
een man of vrouw de inwonende goddelijkheid ontvouwde, zonder dat daar een priester aan te pas kwam.

Gnostiek-christelijke geschriften
Bij de ontwikkeling van hun leringen kan het haast niet anders of de katharen hebben gebruik gemaakt van 
enkele gnostiek-christelijke oergeschriften. Zo moeten zij bekend zijn geweest met het Apokryphon ofwel Het Boek 
van Johannes – een inmiddels beroemde gnostische tekst uit de begintijd van het christendom. In een van hun 
belangrijkste authentieke teksten, Het Geheime Boek, ook wel Het Geheime Avondmaal genoemd, staan passages 
die vrijwel letterlijk overeenkomen. 

De Asklepius, een hermetische tekst, was algemeen verbreid in de middeleeuwen. Dit geldt ook voor het curieuze 
Boek der 24 Filosofen waarin 24 definities van God zijn vastgelegd, waaronder de aan Hermes Trismegistus dan wel 
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aan Empedocles toegeschreven definitie ‘God is een oneindige sfeer waarvan het centrum overal en de omtrek 
nergens is.’ 

Verder was het Evangelie van Thomas bekend, met uitspraken van Jezus. Evenals uiteraard de Bijbel, waarin zij zich 
primair baseerden op het Evangelie van Johannes, dat ze altijd bij zich droegen. Ook de Openbaring van Johannes 
speelde een belangrijke rol. Niet onvermeld mag blijven dat ze ook dankbaar gebruik maakten van de leringen 
van de illustere kerkvader Origenes uit de tweede eeuw, aan wie zij hun allegorische Bijbeluitleg en de leer van 
reïncarnatie ontleenden.

Hoe dienen we de term gnostiek-christelijk op te vatten? 
Laten wij beginnen met het begrip ‘Christus’. Bij de eerste christenen leefde de voorstelling dat de mens Jezus bij de 
doop in de Jordaan, toen de Heilige Geest op hem neerdaalde, werd overkleed door de Christus. Dat betekent volgens 
hen dat het sterfelijke wordt overkleed met het onsterfelijke. Zoals de apostel Paulus zegt, dienen we te sterven in 
Christus om daarna in Christus te kunnen opstaan. Dit sterven is niet bedoeld als doodgaan, maar als het, tijdens 
het leven, afleggen van de aardse, sterfelijke natuur en het gelijktijdig opbouwen van een eeuwigheidslichaam. De 
katharen noemden dit afleggen van de oude mens het ‘endura’. Voor het eeuwigheidslichaam hanteerden ze een 
omschrijving als het ‘glorievolle gewaad’. 

In 1 Korinthe 15, de verzen 44, 46-47, 49, verwoordt Paulus het zo: 
Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk 
lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het 
natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens is uit 
de hemel. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de 
hemelse dragen. 

God, het kernwezen in alle dingen
Het begrip ‘beeld’ verwijst naar het boek Genesis, waarin het scheppingsverhaal wordt verteld. Op de zesde en laatste 
scheppingsdag zegt God: ‘Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.’ De stoffelijke mens is slechts 
een gelijkenis naar het beeld van de eeuwige God. Johannes en Paulus daarentegen spreken over de ‘heerlijkheid’ 
van Christus, die het beeld Gods is. Het woord heerlijkheid heeft bij hen een bijzondere betekenis. De eeuwige God 
wordt vaak aangeduid als de Heer. Het is bij hen een aanduiding voor de oerbron, het kernwezen in alle dingen. Het 
is het centrum dat overal is, maar dat onkenbaar is voor het gewone, uit stof geboren verstand. De heerlijkheid is als 
het licht, de liefde en de bezieling die van hem uitgaan. Het is een lichtend, stralend openbaringsveld waarin zich het 
wezen Gods kan openbaren. 

Binnen dit openbaringsveld ontstaat een werkzaamheid, een planmatigheid die het gedachtebeeld van God gestalte 
geeft in de schepping. De oneindige omtrek waarvan Hermes spreekt, wordt zo vervuld van de goddelijke idee als 
een plan van vervulling. Dit plan is onveranderlijk, eeuwig en volmaakt, maar er gaat een dynamische kracht vanuit 
die het ‘scheppende woord’ wordt genoemd, of de logos. Christus wordt gezien als een aanzicht van de logos, soms 
ook als de logos zelf. Paulus zegt daarom: ‘Christus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de 
ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en op de aarde zijn.’

Naar het beeld van de schepper
Volgens sommige gnostici kwam deze eerstgeborene tot aanzijn op de eerste scheppingsdag, toen God zei: ‘Er zij 
Licht.’ Dit heeft in de eerste plaats betrekking op het kosmische openbaringsveld. Dit lichtwezen kun je echter ook 
zien als een belofte van ware menswording. Sommigen spraken over ‘de eerste mens’, anderen van de lichtmens of de 
Adam uit het paradijs, of de innerlijke christus. Dan kan het de eerste mens worden genoemd, of de lichtmens, of de 
Adam uit het paradijs, of de innerlijke Christus. Maar voor ieder mens is het een beeld van vervolmaking waaraan hij 
of zij kan gaan beantwoorden. 
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Volgens Paulus wordt de mens in wie het stoffelijke plaatsmaakt voor het geestelijke, vernieuwd tot volle kennis 
naar het beeld van zijn schepper. Die vernieuwing is echter alleen mogelijk door het ‘bad der wedergeboorte’ uit de 
Heilige Geest. God kan alleen werkelijk gekend worden door het ontvangen van de geest, want de geest doorschouwt 
alle dingen. Wanneer dan ook bij de doop in de Jordaan de Heilige Geest neerdaalt op de mens Jezus, wordt deze 
verbonden met de Christusmanifestatie, wordt hij: Jezus, de Christus. Ook het Evangelie van Johannes spreekt over 
de noodzaak van wedergeboorte in het gesprek tussen Jezus en Nicodemus, waarin Jezus zegt: ‘Tenzij iemand 
wedergeboren wordt uit water en geest (dat wil zeggen naar ziel en geest) kan hij het koninkrijk Gods niet zien, kan 
hij het koninkrijk niet binnengaan.’

Het wezen van Christus is een kosmische realiteit, onbegrensd en universeel. Ieder mens die zich op de juiste manier 
voorbereidt, kan zich ermee verbinden en erin opgaan. Daarom is deze gedachtegang min of meer universeel; ze leeft 
niet alleen bij het oerchristendom, maar ook in andere geloofsgemeenschappen en wijsgerige systemen. Om deze 
reden kun je in algemene zin spreken van een Christusimpuls, die wat betreft de westerse wereld doorwerkt in het 
christendom, in het specifieke christendom van de katharen, maar evenzeer bij de hermetici, gnostici en aanverwante 
stromingen. 

Het begrip gnosis in Egypte 
Het vernieuwd worden tot volle kennis begint in het hart en wordt daarom ook wel kennis van het hart genoemd 
of gnosis. Het begrip gnosis voert ons in de eerste plaats naar Alexandrië, de hoofdstad van Egypte in de tijd van 
de Griekse overheersing. Al voor het begin van onze jaartelling ontstond daar de loge van de hermetische gnosis, 
waarvan Grieken, Joden en Egyptenaren lid konden zijn. Er leefden in heel Egypte in die tijd ongeveer twee 
miljoen Joden van wie alleen al in Alexandrië zo’n vijftigduizend. Zij waren vertrouwd met het visioen van Ezechiël 
(5e eeuw v.Chr.), waarin hij de heerlijkheid Gods aanschouwt in de gedaante van een mens. Deze gedaante wordt 
door de voorchristelijke gnostici phõs genoemd, wat zowel ‘licht’ als ‘mens’ betekent (vgl. antropos). Ook hier is dus 
sprake van de lichtmens als een goddelijk prototype, als de oorspronkelijke mens, waarnaar de hemelse Adam 
wordt geformeerd. Deze voorstelling was bij de katharen bekend.

Egyptische gnosis en katharisme
Antonin Gadal wijst in zijn gnostieke beschouwingen keer op keer op de verborgen lijn tussen het oorspronkelijke 
christendom zoals dat in de kathaarse religie werd uitgedragen en de Egyptische gnosis. Een voorbeeld zijn voor hem 
de drie boven elkaar gelegen inwijdingsgrotten in de Heilige Berg in Ornolac-Ussat-les-Bains (Sabarthez), waarvan hij 
de bovenste Ka noemt, in Egypte een aanduiding voor de lichtziel. Daaronder liggen de grotten met de intrigerende 
benamingen Kepler – waar de leerling naar zijn wereldse aard diende te ‘sterven’ – en Mès-Naut – ‘streven naar het 
hoogste, steeds hoger’. 
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BIJL AGEN 

Alexandrijnse hermetici
In de eerste eeuwen na Christus hadden ook de Alexandrijnse hermetici een voorstelling van de oermens als 
goddelijk prototype. In het boek Pymander (1e eeuw n.Chr.) staat dat God licht en leven is. In het Grieks zijn deze 
woorden respectievelijk mannelijk en vrouwelijk. Zo brengt God de hemelse anthropos voort als het oerbeeld van de 
hemelse mens. Op een gegeven moment wordt de anthropos zich bewust van zijn weerspiegeling in de wateren van 
de lagere natuur, ontsteekt in liefde daarvoor en nijgt zich voorover. De lagere natuur ontbrandt eveneens in begeerte 
en zo verenigen zij zich met elkaar. Daarom draagt de mens zoals wij die kennen zowel de beeltenis van de eeuwige 
werkelijkheid als die van de sterfelijke realiteit in zich mee. Dit noemen we binnen de school van het Rozenkruis de 
‘tweevoudigheid van de mens’.

De joods-esoterische sekte der gnostikoi
In Alexandrië bestond, al geruime tijd voor Christus, de joods-esoterische sekte der gnostikoi. Door de komst van het 
christendom werd hun gedachtewereld vermengd met christelijke ideeën. Een van de hoofdgeschriften die in deze 
kring is ontstaan, is het Apokryphon van Johannes, een geschrift uit de tweede eeuw, dat van grote invloed was op het 
denken van de manicheeërs, bogomielen en katharen. Zij introduceerden de gedachte dat onze onvolmaakte wereld 
en de al even onvolmaakte mens niet zijn geschapen door de onbekende God, maar door een boosaardige demiurg 
of scheppergod met de naam Jaldabaoth, een andere naam voor Jehova. Zijn waarneming beperkt zich tot zijn eigen 
actieradius en vermogens en hij is zich niet bewust van de onbekende God, als eerste oorzaak. Kortom hij is volledig 
op zichzelf gericht. In zijn dwaasheid roept hij zich daarom uit tot ‘de enige God’. 

Dan straalt er een lichtstraal over de oerwateren, die de heerlijkheid Gods openbaart in de gedaante van een mens. 
Naar deze gedaante, die de Adamas wordt genoemd, wordt door Jaldabaoth het lichaam van de aardse mens 
geboetseerd. Dit is weliswaar een ‘levend’ schepsel, maar het is niet in staat rechtop te staan en het kronkelt door de 
stof. Door een list (en ‘omdat God liefde is’) wordt hem toch de adem van de moeder ingeblazen en zo wordt de mens 
een bezield wezen. De moeder is het vrouwelijke aanzicht van de godheid, hier Barbelo genoemd, of de Sophia, de 
goddelijke wijsheid. De adem van de moeder drukt zich in de mens uit als een lichtdeel, dat wordt aangeduid als 
epinoia, wat verlichtend inzicht betekent en daarmee verwant is aan gnosis. Zij is degene die zijn denken verlicht en 
hem de weg van opstijging leert wanneer hij door de wereldse machten gevangen ligt in de laagste regionen van de 
materie. In esoterische kring staat dit lichtdeel te boek als de geestvonk, de rozenknop of de lotusbloem. 

De gnostikoi woonden niet alleen in Egypte, maar ook in Syrië en Turkije. In de middeleeuwen kwamen zij in 
Bulgarije terecht, waar veel van hun opvattingen verder leefden onder de bogomielen, die daar omstreeks het 
jaar 900 opkwamen. Bij hen ontstaat een versie van het Apokryphon, het Geheime Boek (ook wel: Het Geheime 
Avondmaal) geheten, die vervolgens zijn weg vindt naar de katharen van Concorezzo (Noord-Italië) en Zuid-
Frankrijk. Zo worden dus verbindingslijnen zichtbaar tussen de katharen en de leer van de gnostikoi. Valentinus, de 
grote gnosticus uit Alexandrië, heeft het Apokryphon al gekend en nam de voorstelling van de gnostikoi over dat 
de scheppergod niet dezelfde was als de onbekende God die boven alles verheven is. 

Het evangelie van Johannes
Voor Valentinus is Jehova echter niet de boze demiurg. Hij noemt hem vergetelheid, omdat hij immers onbewust is. 
Volgens hem is de demiurg een beeld van het levende gelaat van de Christus, dus een afspiegeling, een gelijkenis. 
Hieruit blijkt dat ook Valentinus sterk beïnvloed is door het Evangelie van Johannes, dat in Alexandrië al vroeg bekend 
was. Het begrip Adamas, het prototype van de goddelijke mens van de gnostikoi, identificeerde hij met de Christus 
van het Johannesevangelie. Zowel de vroege christenen als de katharen waren zich ervan bewust dat de goddelijke 
beeltenis zowel universeel als individueel is op te vatten. Zij omschreven het kortweg als ‘de Geest’ en deze zou zich 
bij de mens bevinden boven het hoofd, normaal gesproken echter zonder ermee verbonden te zijn. 
De mens, die na een lange voorbereiding naar de ziel was wedergeboren, werd door het consolamentum (verzegeling) 
verbonden met deze geest, de innerlijke Christus (meer hierover in hoofdstuk 2). Uit de ontmoeting en eenwording 
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met de geest ontstaat het vermogen tot innerlijk schouwen, de ‘volle kennis’ waar Paulus van spreekt. Johannes 
omschrijft dit als de geest der waarheid, of ook wel als de Trooster of Parakleet. Volgens Johannes belooft Jezus na zijn 
heengaan de Trooster te zenden, die zijn discipelen zullen kénnen omdat hij bij hen en in hen zal zijn.

Een hoofdthema van het Evangelie van Johannes is de liefde. Dit zal de drijvende kracht vormen achter de centrale 
boodschap der katharen: ‘God is Liefde.’ Volgens het dertiende hoofdstuk, vers 34-35, zegt Jezus: ‘Een nieuw gebod 
geef ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, 
dat gij mijn discipelen zijt, als gij liefde hebt onder elkander.’ Zo was het Evangelie van Johannes voor de katharen 
zonder meer het basisgeschrift, dat ze altijd bij zich droegen. 

Het Thomasevangelie
Aangenomen wordt dat dit Aramese christendom trekken van het oerchristendom had bewaard. Kenmerkend 
hiervoor was de streng-ascetische levenshouding. Uit deze stroming trad een zekere Marcion naar voren, een 
radicale gnosticus. Hij was een geestverwant van Valentinus, maar in plaats van diens meer hermetische instelling 
vertegenwoordigde hij de vroegchristelijke, joods-christelijke, ascetische lijn. Toen hij in het jaar 144 tegelijk met 
Valentinus uit de roomse kerk werd verbannen, stichtte hij een tegenkerk die vooral in zuidoostelijk Europa was 
verspreid en eeuwenlang heeft bestaan. Deze stroming is van grote invloed geweest op de bogomielen. 

In Edessa, in het huidige Oost-Turkije, werd rond 225 ook de beroemde Hymne van de Parel geschreven. De geest 
wordt daarin genoemd als het evenbeeld van de ziel, die achterblijft in de hemel als de ziel naar de aarde gaat; 
als haar ‘zelf’, dat haar tegemoetkomt als zij naar boven terugkeert. Deze gedachte herkennen wij in het streng-
ascetische geschrift Het Thomasevangelie, eveneens geschreven in Edessa en al zeer vroeg bekend in Alexandrië. 

De katharen kenden Het Thomasevangelie en het heeft ongetwijfeld, direct of indirect, invloed gehad op hun 
belevingswereld. Ook de katharen, die kozen voor de strenge weg van inwijding, wezen het huwelijk af en onthielden 
zich ook van het eten van vlees en het drinken van wijn. Volgens de katharen is de geest in de hemel gebleven toen 
de ziel viel. De handoplegging bij het verlenen van het consolamentum herstelt de verloren gegane verbinding. De 
voorstelling van de individuele geest als de engel, het zelf of het evenbeeld – voor het Aramese christendom een van 
de belangrijkste bestanddelen van hun religie – was hun dus zeer vertrouwd. In het Thomasevangelie wordt dit prachtig 
verwoord. In Logion 84 zegt Jezus: ‘Als jullie je gelijkenis in de spiegel zien, scheppen jullie daar behagen in. Maar als 
jullie je evenbeelden aanschouwen, die ontstaan zijn lang voor jullie geboren werden, die niet sterven en nu nog niet 
zichtbaar zijn, hoeveel vreugde zullen jullie dan ervaren!’ Het van aangezicht tot aangezicht komen te staan met deze 
hemelse andere was het ultieme doel van de inwijding bij de katharen en was verbonden met de grot van Bethlehem. 

Antonin Gadal
In het recent verschenen boek Plaatsen waar de Geest waait pagina 221 (Haarlem 2021) kunnen we het volgende over 
Antonin Gadal lezen: 

Zijn geschiedkundig denken is gevormd door het soms romantische, altijd Occitaanse beleven van de 
geschiedschrijvers uit de negentiende eeuw, waarvan het oogmerk was de geschiedenis van de overwinnaars, 
die katholiek en Noord-Frans waren en de waarheid geweld aandeden, op een nieuwe leest te schoeien. Zijn 
speleologische kennis, zijn grote geografische eruditie en zijn fingerspitzengefühl komen voort uit zelfstudie en 
tientallen jaren onderzoek in de grotten. Maar eerst en vooral is hij een erfgenaam van de gnosis, een vrije denker, 
die uitrijst boven volksreligie, nationalisme en partijzucht. In het centrum van zijn wezen klopt niet slechts een 
patriottisch hart, maar ook een hart dat gewijd is aan Licht, Liefde en Leven: Christus. ‘God is liefde’ – in praktisch 
iedere brief citeert hij dit oude getuigenis van de katharen.

Hij sympathiseert met de historici uit de Ariège; hij kent hun werk door en door en vereert hen. Maar meer 
nog sympathiseert hij met de duizenden slachtoffers uit de elfde, twaalfde, dertiende en veertiende eeuw, die 
onschuldig, altijd onschuldig, in een onmogelijke val zaten; die de Inquisitie met geen enkel antwoord konden 
vermurwen omdat die niet in de verste verte op waarheid uit was, maar op het intellectuele gelijk van het dogma 
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van de kerk, en anderzijds op de rijkdom van Occitanië. Vandaar dat getuigenissen werden gemanipuleerd en 
antwoorden verdraaid, dat men hen dwong hun naasten te verraden en zij uiteindelijk geofferd werden aan de 
Inquisitie, kerk en staat; een misdadig verbond dat een beschaving te gronde richtte en een bevolking minachtend 
van huis en haard verdreef, hun alle sociale omgang ontzegde, de kale bossen en bergen injoeg, voor eeuwig 
achter muren wegmetselde of aan de immer hongerige brandstapels ten prooi gaf. Niet zelf overigens, men gaf ze 
over aan ‘de wereldlijke arm’.

Mensen kwamen naar Gadal toe om zijn uitgebreide kennis maar werden op een andere wijze geraakt. Zijn grote 
hart, zijn bescheidenheid en kalmte, zijn onkreukbare welwillendheid en vriendelijkheid drongen diep in hun 
binnenste, en raakten een innige snaar, een lang vergeten weten, een herinnering aan iets, ja, aan wat? Zij konden 
het niet zeggen. Maar in hem voelden ze zich gekend, gezien, geheeld! Een vriend, nu op leeftijd, zegt van hem: ‘Ik 
was er als jongeman vele maanden; ik sprak geen woord Frans, maar met hem heb ik hele gesprekken gevoerd. Hij 
begreep me, hij wist precies wat er in mij omging. Velen beschouwden hem als meester, en hij was een meester.’
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