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Het gnosticisme vormt in het westerse kultuurlandschap een 'mundus sub-
terraneus', een fascinerende onderaardse wereld, die rijk is aan griUig ge
vormde grotten en komplexe gangenstelsels. Brokstukken van deze geheim
zinnige wereld treden soms in tijden van gisting en krisis, wanneer aardver
schuivingen het kultuurlandschap teisteren, aan het daglicht en verleiden tot 
afdaling, tot geestelijke speleologie. Dergetijke expedities zijn zelden zonder 
gevaar: velen verloren onderweg hun oriëntatie en bleven in het duister ach
ter. Toch is men er in de loop der tijden in geslaagd steeds verder en dieper 
in deze wereld door te dringen en haar in kaart te brengen, ook al ontbreekt 
het zeker niet aan grote witte plekken. In dit essay wülen we ons niet wagen 
aan de verkenning van dergelijke stukken (sub)terra incognita, maar zullen 
we ons beperken tot het bewandelen van inmiddels goed gebaande wegen en 
platgetreden paden, daarbij gebruik makend van bestaande routebeschrijvin
gen en reisgidsen. 

Op de grens van Oost en West 

Het is wijlen Michel Foucault geweest die er als geen ander telkens weer op 
gewezen heeft dat de geschiedenis van een verschijnsel beschreven moet 
worden als een geschiedenis van grenservaringen. De identiteit van een le
vensvorm is geen positief gegeven maar ontstaat en ontwikkelt zich door 
scheidslijnen te trekken tussen zichzelf en dat wat zij niet is - het Andere van 
zichzelf. 'Omnis determinatio est negatio'. Zo neemt de moderne Rede pas 
gestalte aan op het moment dat zij het redeloze uitsluit en de waanzin tot 
zwijgen brengt. De grenzen zijn echter nooit waterdicht. Het uitgestotene en 
verdrongene is als een duistere onderstroom, die bij tijd en wijle aan het op
pervlak treedt om daar - door brekingen van het licht vertekend - waargeno
men te kunnen worden. 

Wat geldt voor specifieke levensvormen, gaat ook op voor de westerse 
kuituur in haar geheel Deze heeft zich gevormd via een afgrenzing van het 
Oosten: "het Oosten, gedacht als de oorsprong, gedroomd als de duizeling
wekkende droom, waar alle heimwee, alle beloften van terugkeer vandaan 
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komen, het oosten dat wel openligt voor de koloniserende rede van het 
Westen, maar toch altijd onbereikbaar blijft, want het blijft altijd de grens: de 
nacht van het begin waarin het avondland zich gevormd heeft maar waarin 
het eveneens een scheidslijn heeft aangebracht Het Oosten is voor het Wes
ten alles wat het zelf niet is, ook al kan het haar oorspronkelijke waarheid 
slechts in het Oosten vinden. De geschiedenis van deze grote tweedeting 
gedurende de ontwikkeling van het avondland moeten we schrijven en in 
haar kontinuïteit en wisselingen volgen; tegelijkertijd moeten we haar echter 
ook in haar tragiese verstening laten zien" (Foucault 1975, p. 10). Helaas 
heeft Foucault zich nooit aan een dergelijk projekt gewaagd. Had hij dat wel 
gedaan dan was hij ongetwijfeld gestoten op het verschijnsel van het gnosti
cisme, een verschijnsel dat ontstaan is op het breukvlak van oriënt en Occi
dent en dat getuigt van het intensieve - maar ondergrondse - grensverkeer 
tussen beide regionen. 

Het gnosticisme is rond het begin van onze jaartelling ontstaan en heeft 
in de loop van de eerste eeuwen als brede religieuze beweging vaste voet 
gekregen in veel landen van het Midden-Oosten. Voor onze kennis van deze 
vroege periode waren we tot aan de negentiende eeuw hoofdzakelijk aange
wezen op het werk van kerkelijke auteurs als Irenaeus van Lyon, Hippolytus 
van Rome en Epiphanius van Cypms, allen verklaarde tegenstanders en felle 
bestrijders van het gedachtengoed der gnostici, dat zij als ketterse dwaüng 
aan de schandpaal nagelden en buiten de opkomende en zich snel konsolide-
rende katholieke orde en orthodoxie plaatsten. Na de kerstening van Con-
stantijn de Grote in de vierde eeuw kreeg het katholieke christendom vol
doende politieke steun om de vermenigvuldiging en verspreiding van gnos-
tiese geschriften met sukses te kunnen verbieden. Pas in de loop van de 
laatste honderd jaar zijn enkele van deze geschriften weer tevoorschijn ge
komen, bijna zonder uitzondering in Egypte, waar ze eeuwenlang onder het 
woestijnzand verborgen zijn geweest. Vooral de vondst van een komplete 
gnostiese bibliotheek in Nag Hammadi aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog heeft in wetenschappelijke kring en ver daarbuiten hernieuwd 
belangstelling gewekt voor het gnosticisme. Deze verzameüng van evange
liën en epistels, van apocalypsen en hymnen, van wijsgerige traktaten en ri
tuele voorschriften, heeft licht geworpen op de rijkdom van het gnosticisme, 
op de veelheid en verscheidenheid van haar bronnen en op het wijdvertakte 
netwerk van beïnvloedingsüjnen, die het religieuze en kulturele leven gedu
rende de opkomst van het avondland tekenen. 

Het gnosticisme ontleende niet alleen ideeën en inzichten aan het christe
lijke gedachtengoed, zoals men lange tijd op grond van de polemiese ge
schriften der kerkvaders veronderstelde, maar het liet zich eveneens inspire
ren door oosterse mysteriekuiten als die van Isis, Mithras en Attit, door de 
leer van Zarathoestra uit Perzië, door de babyloniese astrologie, de egyptiese 
alchemie, de joodse kabbalistiek en door het van oorsprong griekse neopy-
thagorisme en neoplatonisme. Uiteraard is het gnosticisme meer dan een 
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eenvoudige optelsom van elementen uit deze en aanverwante tradities; het 
probeert deze elementen op konsistente en koherente wijze te integreren 
binnen het kader van een omvattende wereldbeschouwing. 

Overigens is het misleidend om over 'het' gnosticisme te spreken. Wat 
verrast is juist de bonte verscheidenheid van sekten en stromingen met vaak 
sterk uiteenlopende geloofsovertuigingen en levenswijzen. Aan de ene kant -
bijvoorbeeld bij de aanhangers van Mani - zijn er dualistiese stelsels, waarin 
wordt uitgegaan van een scherpe scheiding tussen goed en kwaad; aan de 
andere kant - bijvoorbeeld bij de navolgers van Valentius - overheersen meer 
monistiese systemen, waarin goed en kwaad in zekere zin beschouwd wor
den als twee kanten van eenzelfde medaille. Sommige groeperingen leggen 
zich toe op magiese praktijken; andere houden zich voornamelijk bezig met 
wijsgerige spekulatie. Nu eens wordt een streng ascetisme aanbevolen of 
voorgeschreven, dan weer is een ongebreideld libertinisme de regel. Bewust 
esoteriese bewegingen bestaan naast geloofsgemeenschappen die een brede 
volkskerk nastreven. 'Laat honderd bloemen bloeien' - dit adagium van de 
Grote Roerganger is zonder meer van toepassing op het zelfbegrip van het 
gros der gnostici. Ook in dit opzicht is de kloof met het officiële en ortho
doxe christendom breed en diep: de gnostici streven over het algemeen niet 
naar het kanoniseren van geschriften, het opsteUen van universele geloofs-
regels en het insteUen van een kerkelijke hiërarchie - kortom: naar eenheid en 
uniformiteit 

Gnosties mineraal In griekse moedervorm 

Het gnosticisme ontstond op de breuklijn tussen morgenland en avondland, 
een üjn die dwars door het gebied üep dat in de vierde eeuw voor Christus 
door Alexander de Grote veroverd werd. Dit gebied ontwikkelde zich nadien 
geleidetijk tot een geopoütieke en taalkundige eenheid. Het maatschappelijke 
en kulturele leven werd er aanvankelijk in hoge mate gedomineerd door 
griekse denkbeelden en uitingswij zen. Onder het oppervlak van de officiële 
hellenistiese beschaving leefde het Oosten echter ongebroken voort en won 
op den duur zelfs aan kracht en betekenis, terwijl de griekse gedachtenwe-
reld hoe langer hoe meer ontbindingsverschijnselen begon te vertonen. 

In navolging van Oswald Spengler probeert Hans Jonas, een kenner van 
het gnosticisme, de relatie tussen Oost en West gedurende het hellenisme te 
verhelderen met behulp van het aan de mineralogie ontleende begrip 'pseu-
domorfose'. Hiervan is sprake wanneer een mineraal terecht komt in een 
holte die is achtergelaten door een andersoortig mineraal. Het nieuwe mine
raal wordt dan gedwongen een kristalvorm aan te nemen die niet de zijne is. 
Zonder chemiese analyse zal zelfs een deskundige misleid worden en het 
voor een kristal van de oorspronkelijke soort houden. Volgens Spengler en 
Jonas is er in het heüenisme sprake van een overeenkomstige situatie: de 
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oosterse gedachtenwereld wordt net als de nieuwe mineraalmassa gedwon
gen de oude moedervorm aan te nemen, die is ontstaan door de geleidelijk 
desintegrerende griekse gedachtenwereld. Om voort te bestaan en zich te 
verbreiden was het Oosten met andere woorden gedwongen tot een vorm 
van mimicry: het moest haar beeldenrijkdom persen in het keurslijf van het 
westerse begrippenkader, haar mythologie vermommen als metafysika. 

Om haar stem te laten klinken was het gnosticisme in de hellenistiese 
periode gedwongen om zich uit te drukken in grieks-metafysies idioom. 
Hierachter gingen echter een levensgevoel en een wereldbeschouwing 
schuil, die door en door 'ongrieks' waren. De grieken beschouwden het 
universum als een volmaakte orde, als een bezield en met rede begiftigd we
zen van goddelijke oorsprong. Ze vereerden en verheerlijkten de hemel-
üchamen, de zuiverheid en onsterfeüjkheid van hun substantie en de regel
maat en harmonie van hun bewegingen. De mens was naar hun overtuiging 
als redelijk wezen verwant aan het universum. Hij was in staat het firmament 
te doorgronden, de 'muziek der sferen' te vernemen. Zijn taak was het om 
zijn inzicht in het kosmiese bestel te vergroten en om op grond van dat rede
lijke inzicht zijn zedelijke leven gestalte te geven. Zo sloegen de grieken een 
brug tussen kosmologie en ethiek: de stellaire orde diende als model voor de 
sociale orde. De mens kon zichzelf en de samenleving, waarvan hij deel uit
maakte, verbeteren en vervolmaken door de wetten van het heelal in zijn 
denken te ontcijferen en vervolgens in zijn doen te gehoorzamen. 

Het gnosticisme keert dit perspektief op de kosmos en op de plaats van 
de mens hierin voUedig om. Er is sprake van een 'Umwertung aller Werte' 
die de grieken lief en heiüg waren. Het universum werd niet beschouwd als 
een manifestatie van het goddelijke, maar als het onvolkomen maaksel van 
demoniese machten, de Archonten en hun opperhoofd, de Demiurg. Het 
werd voorgesteld als een reusachtige gevangenis, met de aarde als binnenste 
kerker en de hemelsferen als koncentries elkaar omsluitende muren, waar de 
Archonten als cipiers een heus schrikbewind uitoefenen. De orde, die hier 
heerst, is een tirannieke orde; de wetten, die hier gelden, zijn knevelwetten: 
ze staan niet in dienst van de onderlinge verstandhouding en de menselijke 
zelfbevestiging en zelfbevrijding, maar dwingen iedereen steeds verder on
der het slavenjuk. 

Ook wordt het heelal door gnostici soms voorgesteld als een enorm la
byrint, waarin de mens verloren en verlaten ronddwaalt en waaruit geen 
ontsnapping mogelijk lijkt Dit kosmiese doolhof bestaat uit een gekompli-
ceerd stelsel van 'Eonen', tijdruimtelijke entiteiten met een demonies karak
ter. Als regel telt men er zeven of twaalf, overeenkomstig het aantal planeten 
of tekens van de dierenriem, maar in sommige gnostiese systemen is er 
sprake van een veelvoud van deze getallen. Terwijl de metafoor van de ge
vangenis de onverbiddelijkheid en hardvochtigheid van het kosmiese bewind 
onderstreept, stelt de metafoor van het labyrint haar manipulatieve en mislei
dende karakter centraal: hoe wanhopiger de mens een uitweg zoekt uit het 
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onmetelijke en ondoorzichtige web der Eonen, hoe dieper hij erin verstrikt 
dreigt te raken, een prooi en speelbal van bozen machten. 

Het hemelgewelf biedt aan de gnostikus niet langer een veüig onderdak, 
de muziek der sferen is verstomd of in een oorverdovend lawaai veranderd, 
het licht der schepping blijkt een dwaalücht of (om met Hermes Trismegis-
tos te spreken): een 'duister licht'. Bevrijding uit deze situatie is slechts mo
gelijk via 'gnosis', hetgeen letterlijk 'kennis' of 'inzicht' betekent (denk 
maar aan woorden als dia-gnose en pro-gnose). Deze kennis is kennis van 
God, een volstrekt transmundaan en akosmies wezen, dat wü zeggen een 
wezen dat zich bevindt aan gene zijde van de wereld, waarmee het geen 
kontakt onderhoudt en waarvoor het ook geen verantwoording draagt. De 
God der gnostici is een Verborgen God, hij vertegenwoordigt en beüchaamt 
het Andere van deze wereld. 

Het gnostiese kennisbegrip moet scherp worden onderscheiden van het 
theoretiese kennisbegrip der grieken. Theoria' betekent 'aanschouwen'; 
kennen staat voor de Grieken gelijk aan kijken. De relatie tussen het subjekt 
en objekt van kennis is hier afstandelijk en niet-wederkerig: het objekt wordt 
niet beïnvloed door de onderzoekende blik van het subjekt, maar blijft on
veranderd aan zichzelf geüjk. Bij gnosis daarentegen is er wel sprake van 
een interaktie tussen subjekt en objekt, in die zin dat ze uiteindelijk samen-
vatien en met elkaar verenigd worden. Kennis van God is volgens de gnos
tici zelfkennis, zijn openbaring is zelfopenbaring. De gnostici waren ervan 
overtuigd dat het innerlijk van de mens van goddelijke herkomst is. Deze 
goddelijke kern duidden zij over het algemeen aan met de term 'pneuma'. 
Het pneuma werd voorgesteld als een lichtdeeltje, dat zich heeft afgespütst 
van het oorspronkeüjke Eerste Licht en dat verdwaald is geraakt in de duis
tere kosmos, waar het door de Archonten gevangen wordt gehouden. Het 
pneumatiese Zelf is in wezen even vreemd aan de geschapen wereld als de 
transmundane God, waar het van afstamt en waar het na verlossing door 
gnosis naar terugkeert. Het mag niet verward worden met de ziel of 'psyche' 
van de mens. Net als het lichaam beschouwden de gnostici (ook wel 'pneu-
matici' genoemd) de ziel namelijk als een produkt van lagere machten. Deze 
hebben de goddelijke lichtdeeltjes of 'vonken' in een aards lichaam opgeslo
ten en hebben dit tichaam vervolgens bepaalde begeerten en hartstochten in
geplant teneinde de mens beter aan zich te kunnen onderwerpen en hem on
wetend te houden omtrent zijn eigenüjke oorsprong en uiteindeüjke bestem
ming. 

Op de vraag hoe het mogelijk was dat een aantal üchtdeeltjes zich hebton 
afgescheiden van het Eerste Licht en door de machten van de duisternis op
geslokt werden, geven de verschillende gnostiese leerstelsels zeer uiteenlo
pende antwoorden. Globaal kan onderscheid gemaakt worden tussen meer 
dualistiese en meer monistiese systemen. In dualistiese systemen zijn er al 
van eeuwigheid twee principes of goden, die van het licht en het duister, die 
strijd voeren. Ooit heeft het boze principe - de boze God - delen van het 
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goede principe gevangen en opgesloten in de door hem geschapen wereld. 
De verlossing bestaat uit de terugkeer van de lichtdelen naar hun plaats van 
herkomst. 

In monistiese systemen wordt de oorsprong van de duisternis en daar
mee die van de tweespalt van al het bestaande bfnnen de Godheid zelf ge
situeerd. Het goddelijke gebeuren wordt in dit type meestal voorgesteld als 
een proces van emanatie, in de loop waarvan God lichtwezens produceert 
die op hun beurt weer nieuwe lichtwezens voortbrengen, enzovoort. Naar
mate het emanatieproces voortschrijdt groeit de afstand tussen de jongste 
lichtwezens en God, Deze verwijdering gaat gepaard met een toenemend 
gebrek aan kennis met betrekking tot hun ware oorsprong. Dit gaat zolang 
door totdat er tenslotte een wezen ontstaat dat volledig onkundig is van zijn 
hoge afkomst Dit is de Demiurg, de eerste der Archonten, die een deel van 
de goddelijke lichtsubstantie in bezit neemt, uitstrooit en er 'machten en 
heerschappijen' over aanstelt. 

De toestand waarin de mens als gevolg van dit kosmiese drama verkeert 
wordt beschreven als een van slaap, verdoving en vergetelheid. De mens 
ontwaakt uit deze toestand, die overeenkomst vertoont met die van de doden 
in de traditionele onderwereld, door een oorzaak van buitenaf: het is een af
gezant uit de eeuwige lichtwereld die hem verlossende kennis brengt. Vanaf 
dat moment beseft de mens zijn tragiese lot, ervaart hij in atie hevigheid zijn 
eenzaamheid en verlatenheid en wordt hij overmand door heimwee en ver
langen naar het Licht der Lichten. Ten diepste verwant aan God is hij voor
taan een vreemde in deze wereld. Dit door en door gnostiese levensgevoel 
wordt door de al eerder genoemde Hans Jonas in verband gebracht met de 
groeiende urbanisatie en centralisatie gedurende de heUenistiese periode, 
waarin talloze volkeren van hun wortels werden losgeslagen en hun sociale 
en kulturele oriëntatie en houvast verloren. Het is precies dit levensgevoel 
dat veel mensen in onze tijd aanspreekt en dat het gnosticisme zijn her
nieuwde aantrekkingskracht en aktuaüteit verschaft 

Dit levensgevoel kan ook wel als nihiüsties omschreven worden. De 
pneumatikus, de door kennis bevrijde en verloste mens, acht zich niet meer 
gebonden aan de regels en wetten, die in het ondermaanse gelden. Deze re
gels en wetten zijn immers opgesteld en uitgevaardigd door duistere machten 
die slechts zijn onderwerping en overheersing beogen. Een dergelijke anti-
nomistiese insteüing (nomos = wet) kan tot het volgen van twee zeer ver
schillende gedragstijnen aanleiding geven, die allebei in de geschiedenis van 
het gnosticisme vertegenwoordigd zijn. De eerste lijn is die van het asce
tisme; hierbij worden de regels en wetten gehoorzaamd noch geschonden, 
maar door onthouding van deelname aan een geregeld leven eenvoudigweg 
omzeild. De tweede, veel extremere gedragslijn is die van het tibertinisme, 
waarbij de regels en wetten der Archonten en hun plaatsbekleders op aarde 
bewust worden overtreden . Door het tirannieke wereldbewind op deze wij
ze te dwarsbomen, levert de pneumatikus een bijdrage tot het werk der ver-
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lossing. Zonde als de weg van de verlossing - deze theologiese omkering 
van de zondegedachte maakt met een klap duideüjk hoe groot de afstand is 
tussen gnosticisme en officieel christendom. 

Gnosties spiritualisme versus christelijk fundamentalisme 

De opkomst van het christendom als een geestelijke én wereldlijke macht 
betekende voor het gnosticisme een enorme uitdaging, die het probeerde te 
beantwoorden via een radikale herinterpretatie van het Oude en Nieuwe 
Testament Daarbij werden gangbare interpretaties van bijbelse verteüingen 
en parabels als oppervlakkig en misleidend van de hand gewezen. De gnos
tici pretendeerden de dieperliggende waarheid bloot te leggen, en deze waar
heid stond doorgaans op zeer gespannen voet met de officiële lezing van de 
kerk. De rechtzinnige christenen, zelf ooit het slachtoffer van verkettering en 
vervolging, gingen ertoe over de verkondigers van de gnostiese heilsbood
schap in woord en daad te bestrijden. Nadat het politieke tijd zich in hun 
voordeel gekeerd had, slaagden zij erin deze 'godslasteraars' de mond te 
snoeren en tot een ondergronds bestaan te dwingen. 

Voor orthodoxe christenen was het kwaad in de wereld gekomen door 
een daad van ongehoorzaamheid en opstandigheid van de mens jegens zijn 
schepper. Adam en Eva hadden zich door de slang laten verleiden tot het 
eten van de verboden vruchten van de booom der kennis, in de hoop daar
door gelijk aan God te worden. Hierop raakte Jahweh vertoornd en verjoeg 
de mens uit de hof van Eden, waar hij tot dan toe een paradijslijk leven had 
geleid. De gnostiese christenen zetten dit verhaal letterlijk op zijn kop. Zij 
zagen de mens niet als aanstichter van het kwaad, maar juist als voornaamste 
slachtoffer hiervan. Het kwaad is naar hun overtuiging ontstaan als gevolg 
van een pre-kosmies drama, buiten de verantwoordelijkheid van de mens. 
Dit drama werd door de gnostici op uiteenlopende wijzen beschreven, als 
een strijd tussen de principes van licht en duisternis of als een ontsporing 
binnen het goddelijke emanatieproces, al naar gelang zij er een meer dualis-
tiese of meer monistiese wereldbeschouwing op na hielden. 

De gnostici draaiden de rollen van de scheppergod Jahweh en de slang -
'de sluwste aller dieren' - voUedig om. Jahweh en zijn engelenschaar be
schouwden zij als boze machten, die het mensengeslacht gevangen hielden, 
en de vruchten van de boom des levens waren in hun ogen puur vergif, dat 
tot een toestand van slaap, bedwelming of vergetelheid leidde. De slang 
daarentegen werd opgevat als belichaming van het pneumatiese principe, als 
afgezant uit het üchtrijk en als voorbode van Christus. Zijn list verleidde de 
mens niet tot de zondeval, maar betekende juist een eerste stap op weg naar 
de verlossing. De gnostici dachten niet in termen van zonde en boetedoe
ning, maar in termen van iUusie en verlichting: door te eten van de boom der 
kennis (= gnosis), vallen de mens de schellen van de ogen en ontdekt hij 
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voor het eerst zijn ware - transmundane - aard en tostemming. Ook de roüen 
van Kaïn en Atol, de eerste zonen van Adam en Eva» werden door de gnos
tici verwisseld De figuur van Kaïn, het prototype van de verworpene, die er 
door God toe veroordeeld werd 'een zwerver en een vluchteüng op aarde te 
zijn', werd verheven tot een pneumaties symbool van de hoogste orde. Hij 
staat aan het begin van een lange reeks van verschoppetingen en verdwaas
den, ware anti-helden, die door de gnostici geprezen werden omdat ze de wil 
van God verzaakten en diens wet met voeten traden. 

Van de slang loopt er via Kaïn, Koran, Dathan, Abiram, Esau en al die 
andere antagonisten van de scheppergod een rechte lijn naar Christus, die 
door de gnostici ook wel werd aangeduid als Verloste verlosser', om daar
mee aan te geven dat verlossing in hun ogen primair een daad van zelfver
lossing betekende. AUe gnostiese spekulaties ten aanzien van Christus cir
kelden rond het dogma van zijn wederopstanding. De orthodoxe christenen 
gaven aan dit dogma een fundamentalistiese uitleg; zij vatten de wederop
standing letterlijk op, als een eenmalige fysieke gebeurtenis, die zich had 
afgespeeld in de historiese tijd en op een geografies nauw omschreven 
plaats. Iedereen die ontkende dat Christus daadwerketijk met ziel én lichaam 
uit het graf herrezen was, werd als 'ongelovige Thomas' beschouwd of tot 
ketter verklaard. 

Elaine Pagels heeft erop gewezen dat het dogma van de opstanding des 
vlezes een belangrijke poütieke funktie vervulde. Het vormde de basis voor 
de kerkelijke hiërarchie, bestaande uit bisschoppen, priesters en diakenen, 
die inzake de geloofsleer en de godsdienstbeoefening het laatste woord had
den en hebben. Zij beschouwen zichzelf als de enige legitieme erfgenamen 
van de apostelen, die getuige waren van de wederopstanding van Christus 
en die op grond van deze getuigenis als onbetwistbare autoriteiten in ge
loofszaken golden. Tot heden toe voert de paus zijn wijding en zijn gezag 
terug op Petrus, die als 'eerste der apostelen' beschouwd wordt omdat hij de 
eerste getuige van Jezus' opstanding geweest zou zijn. De gnostiese christe
nen verwierpen de letterlijke opvatting van de wederopstanding als absurd 
en dwaas. Zij interpreteerden cüt evenement in spirituele zin, als symbool 
voor een geestelijk ontwaken uit de toestand van lethargie die kenmerkend is 
voor het alledaagse bestaan. De geschiedenis van het leven en lijden van 
Christus werd niet beschouwd als een biografiese verteUing, maar als een 
zinnebeeldige voorstelling van de lotgevallen van het pneumatiese Zelf, de 
goddelijke kern die in ieder mens aanwezig is. Openbaring en opstanding 
zijn volgens de gnostici levende ervaringen waaraan iedereen deel heeft die 
aktief naar zelfkennis streeft 

Het grote voorbeeld van de gnostici was niet Petrus, de eerste der apos
telen, maar Maria Magdalena, die binnen de hoofdstroming van het chris
tendom de reputatie heeft van een bekeerde prostituee. Zij heeft de opstan
ding niet beleefd als een eenmalig fysiek gebeuren, maar als een innerlijk 
proces dat via dromen en visioenen verloopt In tegensteüing tot haar waren 
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Petrus en diens mede-apostelen naar het oordeel van de gnostici spiritueel 
gesproken nog niet tot volle wasdom gekomen. Dat blijkt vooral uit het feit 
dat zij hun innerüjke ervaringen op de buitenwereld projekteerden, waardoor 
hun getuigenis het karakter heeft van een objektief verslag. Deze getuigenis 
is dan ook in hoge mate aanvechtbaar en dat geldt nog meer voor het leer
stellige gezag der bisschoppen, dat hierop gebaseerd is. 

De gnostici beschouwden een kreatieve omgang met teksten als het 
voornaamste kenmerk van iemand die spiritueel tot leven was gekomen. In 
hun gemeenschappen werd van ieder lid verwacht dat hij in staat was om -
via de omvorming en herziening van de mondelinge en schriftelijke over
levering - op persoonlijke wijze gestalte te geven aan zijn innerlijke erva
ringen. Wie geen eigen verhaal kon vertellen en aüeen maar herhaalde wat 
anderen al gezegd hadden, bewees daarmee dat zijn voorgangers meer le
vend waren dan hijzelf. Bisschop Irenaeus, die de gnostici fel veroordeelde, 
verweet hen dan ook er 'trots op te zijn de bedenkers en uitvinders te zijn 
van fiktieve verhaaltjes', en hij beschuldige hen ervan slechts mythologiese 
poëzie voort te hebben gebracht. Het ergst vond hij nog dat ze dat ook rui
terlijk toegaven. In plaats van Het Woord door te geven, gaven ze uitdruk
king aan hun eigen gnosis door tradities in een ander licht te plaatsen, ge
dichten te schrijven, nieuwe mythen te scheppen en hun dromen en visioe
nen op te tekenen. Deze individualistiese houding verklaart de veelheid en 
verscheidenheid van sekten en stromingen binnen het gnosticisme en ver
klaart tevens waarom het gnosticisme het op den duur tegen het christendom 
af zou moeten leggen. 

Katharen, kabbalisten en spiritualen 

Met het ontstaan van het romeinse keizerrijk had zich de kulturele en religi
euze grens tussen Oost en West als het ware in westwaartse richting ver
plaatst. Het Oosten omvatte nu de hele hellenistiese wereld, terwijl het 
Westen samenviel met de latijnse helft van de globus intellectualis. Na de 
verdeling van het keizerrijk onder de zonen van Theodosius de Grote en de 
verovering van het westelijke deel door de 'barbaren' circa acht decennia 
later, werd de kommunikatie tussen oriënt en Occident eeuwenlang onder
broken. Gedurende de hele vroege middeleeuwen valt er dan ook in het 
Westen geen spoor van gnostiese denkbeelden te ontdekken. Een uitzonde
ring hierop vormt het latere werk van de negende-eeuwse filosoof Scotus 
Eriugena, dat geheel in het teken staat van het neoplatonisme, de filosofiese 
dekmantel bij uitstek van het gnosticisme. Zijn De divisione Naturae werd 
in 1225 op last van paus Honorius UI aan de vlammen prijsgegeven, nadat 
Amalric van Bena en ajn volgelingen zich voor hun als ketters veroordeelde 
opvattingen op dit werk hadden beroepen. 

Pas in de tijd van de kruistochten en van de reconquista van het iberiese 
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schiereüand werd het kontakt tussen Oost en West hersteld. Wat dikwijls bij 
oorlogen gebeurt, was ook hier het geval: hoe meer het Oosten in mititair en 
politiek opzicht teruggeslagen werd, hoe meer het kultureel gezien terrein 
leek te winnen. Via Bagdad en Cordoba hielden de arabiese en joodse filo
sofie en wetenschap hun intocht in Parijs en andere universiteitssteden en 
verspreidden zich van daaruit over geheel West-Europa. Daarbij werden ook 
allerlei gnostiese en alchemistiese denkbeelden binnengesmokkeld, gevaar
lijke kontrabande, zeker in handen van het snel groeiende leger opstanctigen, 
dat het gezag van de kerk in zaken van leven en leer niet langer wenste te 
aksepteren. 

Een belangrijk knooppunt in het hernieuwde grensverkeer tussen Oost en 
West was de Provence en meer in het bijzonder het westelijke gedeelte van 
deze landstreek, de Languedoc. Hier ging de inheemse ridderkultuur eind 
twaalfde en begin dertiende eeuw, toen de lyriek van de troubadours volop 
bloeide, een spanningsvolle verbinding aan met de islamitiese kuituur. Uit 
deze verbinding ontstond de beweging der zogenaamde 'Katharen', die 
struktureel verwantschap vertoont met (en waarschijnlijk ook histories ge
worteld is in) de extreem dualistiese variant van het gnosticisme, het mani-
cheïsme. De Katharen beschouwden de wereld als schepping van Satan; ze 
beschuldigden de klerus van korruptie, verwierpen menig kerkelijk dogma 
en predikten en praktiseerden een zeer radikaal en kompromisloos ascetisme. 
Vandaar hun naam die afgeleid is van het griekse woord 'katharoi', dat 
'reinen' betekent, maar al snel - tot 'ketters' verbasterd - als aanduiding gold 
voor al diegenen die het rechte pad van het geloof verlaten hadden en er af
wijkende opvattingen en gebruiken op nahielden. Ter bestrijding van deze 
beweging, die zich in grote delen van West-Europa verspreidde, werd de 
inquisitie in het leven geroepen en werd een kruistocht georganiseerd, die in 
1229, na twintig jaren van bittere en bloedige gevechten, met de uitroeiing 
van het katharisme eindigde. 

De Languedoc was echter niet alleen de bakermat van het katharisme, 
maar eveneens van de kabbala, de joodse versie van het gnosticisme. De 
kiem hiervoor was reeds aanwezig in een aantal geschriften uit de late oud
heid, waarvan het Boek van de Schepping (Sefer Yetzira) veruit het voor
naamste is, maar deze kiem kwam pas eeuwen later tot ontwikkeling in het 
kulturele hart van het toenmalige avondland. In het eerste kwart van de der
tiende eeuw, ten tijde van de kruistocht tegen het katharisme, werd de kab
bala overgeplant naar Spanje, waar hij vooral in Burgos, Gerona en Toledo 
krachtig wortel schoot, om hier tegen het einde van die eeuw met het Boek 
van de Glorie (de Zohar) een eerste hoogtepunt te bereiken. Kabbalisme en 
katharisme vertonen zekere overeenkomsten en het is volgens Gershom 
Scholem, de grote historikus van de joodse mystiek, geenszins uitgesloten 
dat beide bewegingen elkaar wederzijds beïnvloed hebben (Scholem 1962, 
p. 206-210). De kabbala is echter wel veel minder dualisties dan de leer van 
de katharen, waarin de schepping voüedig gedemoniseerd werd. De trans-
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mundane god der kabbalisten, de En-stof, wordt niet door een onoverbrug
bare kloof gescheiden van de zichtbare en tastbare wereld, maar staat hier
mee in verbinding via een reeks van emanaties, die tien Sefiroth» die het 
middelpunt vormen van talloze mystiek-wijsgerige spekulaties. Kenmerkend 
voor de Zohar is de kombinatie van dergelijke spekulaties met een bijzonder 
soort letter- en woordmagie, waarmee men de raadsels van Tora en Talmoed 
probeerde te ontcijferen. 

Gnostiese denkbeelden kunnen in het hier behandelde tijdvak ook aan
getroffen worden bij allerlei messianistiese en miUenniaristiese bewegingen 
die op de rand van orthodoxie en heterodoxie belanceerden, om - naar het 
strenge oordeel van kerkelijke gezagsdragers - maar al te vaak aan de ver
keerde kant van deze scheidsüjn terecht te komen. Een belangrijke impuls 
kregen deze bewegingen van het werk van Joachim van Fiore, die in de 
tweede helft van de twaalfde eeuw leefde. Deze Joachim verdeelde de we
reldgeschiedenis in drie perioden: de tijd van het Oude Testament, waarin de 
Vader heerst door de vrees voor de wet; de tijd van het Nieuwe Testament, 
waarin de Zoon heerst door het geloof; en de tijd van de H. Geest die via 
kennis heerst. Door allegoriese uitleg van de H. Schrift, vooral van de Apo
calyps van Johannes, voorspelde Joachim grote rampen, de voorboden van 
het derde tijdperk, dat in 1260 zou aanbreken. Pas dan zou de diepere bete
kenis van de H. Schrift worden begrepen en uitgelegd door monniken, die 
de sekulieree klems zouden vervangen. 

De ideeën van Joachim hadden veel invloed op de Spiritualen, de radika-
le vleugel der Franciscanen, en op de broeders en zusters van de Vrije 
Geest, een verzameling sekten die de voorschriften en verbodsbepalingen 
van de kerk naast zich neerlegden en er een ongebonden - libertijnse - le
venswijze op nahielden, een verzameling die Begijnen en Begarden, Turlu-
pijnen en LoUarden, Amalricianen en 'Homines Inteüigentiae' omvatte. Deze 
sekten stonden eveneens onder invloed van de duitse mystikus Meister 
Eckhart, die leefde van 1260 tot 1328. Eckharts denkbeelden vertonen on
miskenbaar gelijkenis met de valentiaanse variant van het gnosticisme, 
waarin goed en kwaad niet als absolute tegenstelling gedacht worden. Net 
als de gnostici beschouwt Eckhart de wederopstanding van Christus uit
sluitend als symbool voor het geestelijk ontwaken van het menselijke zelf, 
dat hij als 'Seelenfünklein' aanduidde en van goddelijke oorsprong achtte. 
Terwijl Joachim van Fiore en Meister Eckhart ternauwernood aan veroorde-
üng en vervolging van de kant van het pauseüjke gezag wisten te ontsnap
pen, gold dit niet voor het gros van de bewegingen die hun denkbeelden op 
grote schaal in praktijk probeerden te brengen. 

De okkulte filosofie van de renaissance 

Eeuwenlang was het gnosticisme het lot beschoren van een ondergrondse 
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verzetsbeweging. Dat veranderde pas in de tijd van renaissance en refor
matie, toen gnostiese denkbeelden kortstondig deel gingen uitmaken van de 
officiële kuituur. Dit was mede het gevolg van de herleefde belangstelling 
voor de oudheid, een belangstelling die gevoed werd door een stroom van 
griekse handschriften, die na de val van Constantinopel via byzantijnse 
vluchtelingen Italië bereikte. Onder deze handschriften bevonden zich de 
merendeels onbekende werken van Plato. Zij werden voor het eerst vertaald 
door Marsilio Ficino. Deze arts en filosoof was verbonden aan de Platoonse 
Academie die door Cosimi di Medici in Florence was opgericht, circa 
negenhonderd jaar na de sluiting van de oorspronkelijke Platoonse Academie 
door Keizer Justinianus. Ficino en diens geestverwanten lieten zich bij hun 
interpretaties van het werk van Plato vooral leiden door neoplatoonse kom-
mentaren, die reeds eerder beschikbaar waren en waarmee men dus al ver
trouwd was. Hierdoor kreeg het neoplatonisme een nieuwe aktualiteit en 
kreeg ook het gnosticisme, dat via aüerlei sluipwegen en achterdeurtjes on
derdak had gevonden bij deze laat-heUenistiese gestalte van de griekse meta-
fysika, een nieuwe kans. 

Onder de handschriften die Italië bereikten bevond zich ook het zoge
naamde Corpus Hermeticum, een verzameling teksten die men voorheen 
alleen indirekt kende uit neoplatoonse kommentaren en patristiese polemie
ken. Deze teksten, die aan het einde van de derde eeuw na Christus ontstaan 
moeten zijn, werden door hun anonieme auteurs toegeschreven aan Hermes 
Trismegistos, een fiktieve gestalte, die als een soort priestergod in het oude 
Egypte geleefd zou hebben. Dit gebeurde teneinde de hierin voorgedragen 
alchemistiese en astrologiese ideeën een hogere ouderdom en zo een grotere 
autoriteit te verlenen. Dat deze kunstgreep sukses had, büjkt wel uit het feit 
dat Ficino deze legendariese figuur als bron van goddelijke wijsheid op één 
üjn plaatste met Mozes. Hij onderbrak zelfs zijn werk aan de Platovertaling 
om de eerste tekst van het Corpus - de Poimandres - te vertalen, uitgerekend 
een tekst die het sterkst en meest onmiskenbaar een gnosties stempel draagt. 

Van groot belang voor de intocht van het gnosticisme in de officiële 
westerse filosofie was ook het werk van Giovanni Pico deüa Mirandola, na 
Ficino ongetwijfeld de voornaamste geleerde uit de kring van florentijnse 
platonisten, de intellektuele voorhoede van het toenmalige Europa. In zijn 
beroemde oratie De Dignitate Hominis, die door paus Innocentius VIII op 
de Index werd geplaatst, ontwerpt Pico een methode die een oplossing 
moest bieden voor alle problemen van theologiese en natuurwetenschappe
lijke aard. Deze 'ars numerandi' kombineert neoplatoonse en hermetiese 
filosofie met kabbalistiese spekulaties, waaraan Pico een christelijke grond
slag en uiüeg probeerde te geven, hierin voorgegaan door de middeleeuwse 
filosoof Raymundus Lullus. 

Mede onder invloed van de denkbeelden van Ficino en Pico ontwikkelde 
zich in de loop van de zestiende eeuw een filosofiese stroming die met recht 
als 'okkult' mag worden aangemerkt Tot deze stroming behoren onder an-
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dere de Italianen Francesco Giorgi, Giordano Bruno en Tomaso Campanella 
en de Noordeuropianen Johannes Reuchlin, Agrippa von Nettesheim, 
Theophrastus Paracelsus, Jakob Böhme en John Dee (zie Yates 1979). Met 
de opkomst van de moderne natuurwetenschap in de zeventiende eeuw ver
liest de okkulte filosofie echter geleidetijk aan prestige en gezag. Zij moet 
steeds meer terrein prijs geven en wordt ten langen leste gedwongen om do
micilie te kiezen in de obskure achterkamertjes van het wetenschapsbedrijf, 
bij de geheime genootschappen der Rozenkruisers, Vrijmetselaars, Mumi-
nisten, Theosofen en Antroposofen. De officiële filosofie versmalt hoe lan
ger hoe meer tot kentheorie en methodologie, disciplines waarin problemen 
met betrekking tot de fundering en legitimering van moderne vormen van 
kennis centraal staan. 

Piëtisme en idealisme 

Een grote uitzonderling hierop vormt het duitse idealisme, dat het pad van de 
filosofie weer probeert te vrebreden en daarbij op gnosties erfgoed stuit. Dit 
erfgoed was cirka twee eeuwen bewaard gebleven in het piëtisme, een reli
gieuze stroming die in de zeventiende eeuw ontstond in reaktie op de insti
tutionele verstening en dogmatiese verschraling van de reformatie. Het pië
tisme beoogt een 'nieuwe reformatie', die vooral gericht was op de spirituele 
wedergeboorte van de mens. Kenmerkend voor de opstandige geest van het 
piëtisme is de Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-Historie van Gottfried 
Arnold, waarin onomwonden partij wordt gekozen voor de ketters tegen de 
kerk. Het piëtisme vertoont duidelijk chiliastiese trekken. Deze zijn reeds 
aanwezig in het nog tameüjke gematigde werk van Philipp Jakob Spener, de 
grondlegger van het piëtisme. Onder invloed van Joachim van Fiore onder
scheidt Spener drie stadia in de geschiedenis van het christendom: het duis
tere stadium van de kathoüeke kerk, het schemerige stadium van de refor
matie en tenslotte het stadium van het Goddelijke Licht, waarvan de piëtisten 
zich de herauten waanden (zie Hanratty 1984 en 1986/7). 

Nergens schoot het piëtisme zo diep wortel als in Württemburg of Zwa-
ben, nergens ook ontwikkelde het zo sterk een eigen karakter als hier. De 
eigenlijke stamvader van het zwabiese piëtisme, dat een belangrijke stempel 
drukte op het werk van Hegel en Schelling, die tegelijk met Hölderling het 
Tübinger Stift bezochten, was Johan Valentin Andrea, de auteur van de 
Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz uit 1616, een alchemistiese 
fantasie waarin de hoop op een vernieuwing van het religieuze en politieke 
leven werd uitgedrukt een hoop die met het uitbreken van de dertigjarige 
oorlog in 1618 mw de bodem zou worden ingeslagen (zie Yates 1972). 

Naast Johannes Albrecht Bengel, een chiüasties auteur die met zijn 
voorspelling dat de apocalyps in 1835 zou plaatsvinden een grote landver
huizing van Württemberg naar het Wolga-gebied veroorzaakte, was 
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Friedrich Christoph Oetinger de voornaamste vertegenwoordiger van het 
zwabiese piëtisme. Oetinger stond vooral onder invloed van Jakob Böhme, 
de schoenlapper en autodidakt uit Görlitz in Silezië, wiens theosofiese to-
spiegetingen hij opnam en verder ontwikkelde. Hij stond evenzeer onder 
invloed van de kabbala, met name van het boek Zohar, waarvan Mj meende 
dat het geüjktijdig met het Nieuwe Testament ontstaan was. Deze kombinatie 
ligt voor de hand - immers: "van alle christelijke mystici is Jakob Böhme 
degene, wiens denken juist in zijn meest oorspronkeüjke impulsen de 
nauwste affiniteit vertoont met de kabbala, waarbij men natuurlijk moet ab
straheren van de christelijke en aichemistiese metaforen, waarmee hij zijn 
intuïtie tenminste gedeeltetijk probeerde te verwoorden. Hij heeft de wereld 
van de Sefiroth, wanneer men het zo mag uitdrukken, vanuit zichzelf op
nieuw ontdekt" (Scholem 1980, p. 259). Dat dit ook door kabbalisten zelf 
zo ervaren werd, blijkt wel uit de volgende anekdote, die Oetinger in zijn 
autobiografie heeft opgetekend. Toen hij de kabbalist Koppel Hecht in het 
getto van Frankfurt opzocht met de vraag wat de beste ingang tot de kabbala 
was, gaf deze hem ten antwoord dat de christenen beschikten over een boek 
dat over de kabbala nog veel duidelijker spreekt dan de Zohar, daarmee doe
lend op een van de geschriften van Böhme. Er is geen reden om deze anek
dote als een verzinsel te beschouwen, zeker niet wanneer we bedenken dat 
enkele jaren tevoren een volgeling van Boehme, Johann Jakob Spaeth, 
overweldigd door de overeenkomst tussen diens leer en de kabbala, zich 
zelfs tot het jodendom bekeerde. 

De meeste verwantschap vertoont de leer van Boehme met die van Isaak 
Luria, een rabbi uit Safed in Gatilea, die na de verdrijving van de joden uit 
Spanje in 1492 aan de kabbalistiese mystiek een messiaans-apocalyptiese 
wending gaf en haar hierdoor in de buurt bracht van de stelsels van Basi-
lides, Valentius, Mani en andere gnostici van het eerste uur. Uitgangspunt 
van het systeem van Luria is een idee, die Scholem als diepste symbool van 
de joodse ballingschap beschouwt, de idee namelijk van de Zimzum, het
geen zoveel totekent als 'kontraktie' of 'koncentratie'. Luria laat het ontstaan 
van de kosmos beginnen met een samentrekking van God in zichzelf, een 
soort zelfbeperking of zelfverbanning, waarmee ruimte vrij wordt gemaakt 
voor de schepping. Eveneens van fundamentele betekenis voor Luria's sy
steem is zijn opvatting omtrent val en verlossing, ook wel aangeduid als leer 
van de breuk der schalen (Schebirath ha-kelim) en van het herstel van deze 
breuk (Tikkun). De schalen, waarvan hier sprake is, waren bedoeld om de 
lichtstraal op te vangen, die God had uitgezonden nadat hij zich in zichzelf 
had teruggetrokken. Terwijl de schalen van de drie hoogste Sefiroth dit 
goddeüjke licht opvingen en bewaarden, bleken de schalen van de lagere 
Sefiroth te zwak en braken, waardoor het licht versplinterde en in het duister 
viel. Zo ontstond de huidige wereld, waarin aan de mens, deze drager van 
de verstrooide lichrvonken, de taak toekomt de oorspronkelijke eenheid van 
de schepping te herstellen. 
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De luriaanse kabbala heeft direkt of indirekt, via het werk van Böhme en 
Oetinger, een belangrijk stempel gezet op het duitse idealisme. Dat geldt 
naast Hegel speciaal voor Schelling, wiens Freiheitslehre uit 1809 als het 
ware het portaal vormt "waardoor de traditie van Boehme haar eerste intocht 
houdt in de metropool van de moderne filosofie, een metropool die tot dan 
toe bijna uitsluitend een schepping was van bouwmeesters uit de school van 
Descartes" (Habermas 1954, p. 7; zie ook Schulze 1975). De invloed van 
Lurai, Böhme en Oetinger beperkt zich niet tot de dialektiese variant van het 
duitse ideaüsme, waarin het wereldhistoriese proces van vervreemding en 
verzoening centraal staat, maar strekt zich ook uit tot de hermeneutiese vari
ant, die de cirkulaire relatie van deel en geheel tot thema heeft. Schleier-
machers opvatting dat het begrijpen van het geheel, bijvoorbeeld van een 
tekst, oeuvre, persoonlijkheid of historiese periode, als voorwaarde voor het 
begrijpen der delen, in wezen een divinatoriese daad is - deze opvatting is 
door en door gnosties en kan bij alle piëtistiese bijbelexegeten uit Zwaben, 
Oetinger voorop, aangetroffen worden. Voor Oetinger geldt: 'Die Wahrheit 
ist das Ganze', en deze alles omvattende waarheid kan slechts verkregen 
worden via een 'Cognitio Centralis' of 'Zentralschau', waarin God en men
selijke geest uiteindelijk samenvallen. Door deze gedachte verder uit te wer
ken en tot leidraad te kiezen voor zijn interpretatieleer, heeft Schleiermacher 
in zekere zin het tweede portaal opgericht waarlangs gnostiese denkbeelden 
de haute philosophie binnendringen, een portaal overigens waaraan filosofen 
van Dilthey tot Heidegger veel van hun visie te danken hebben. 

Gnosis en avantgarde 

Met de dood van Hegel in 1831 en die van Goethe in 1832 kwam er een 
einde aan het duitse ideaüsme en kwam er - althans voorlopig - eveneens een 
einde aan de invloed en uitwerking van gnostiese denkbeelden op de filoso
fie. Deze leefden nu bijna uitsluitend voort in de kunst en in de literatuur; ze 
werden vanuit de romantiek via het symbolisme doorgegeven aan de voor
lopers en vertegenwoordigers van de moderne avantgardetowegingen, aan 
dichters en schrijvers als Federico Garcia Lorca, Arthur Rimbaud, Stéphane 
Mallarmé, Guillaume Apolünaire, Paul Eluard, André Breton, Antonin Ar-
taud, T.S. Eüot, Edgar Allan Poe, Ezra Pound, Wladimir Majakowski, 
Georg Heym, Paul Celan, Nelly Sachs, Sylvia Plath, Fernando Perssoa en 
Lucebert Deze en vele andere geestverwante auteurs bedienen zich, bewust 
of onbewust expliciet of impüciet, van gnostiese principes en procédés. We 
noemen er hier kortheidshalve drie, die een grote onderünge samenhang 
vertonen en die met telkens wisselende aksenten in het werk van bovenge
noemde auteurs voorkomen. 

Ten eerste: het principe van de omkering , een principe dat we als drij
vende kracht achter het gnosticisme in engere zin herkend hebben. De gnos-
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tici, die tot zelfkennis en daarmee tot kennis van God waren gekomen, aan
vaardden geen enkel gezag van buiten of van boven. Zij beschouwden zich
zelf als hoogste autoriteit in geloofszaken. Deze houding bepaalde hun om
gang met teksten en tradities. Zij verzetten zich tegen de letterlijke tekstinter
pretaties van hun orthodoxe geloofsgenoten en waren er absoluut niet in ge
ïnteresseerd om tradities in hun oorspronkelijke staat te bewaren en zo aan 
komende generaties door te geven. Hun instelling was tegelijkertijd kreatief 
en subversief. Telkens opnieuw benadrukten zij het metafories en metony
mies karakter van taal. De betekenis van teksten is nooit eenduidig en kan 
dus ook onmogelijk voor eens en altijd worden vastgelegd, maar is het pro
dukt van een permanent scheppingsproces, waarin tradities worden ver
nieuwd en waarin hun vaak al te rechtlijnige koers wordt omgebogen. Door 
het aanbrengen van verschuivingen en verdichtingen in het overgeleverde 
tekstmateriaal, door gerichte variatie van thema's en door opzetteüjke ver
wisseling van rollen en posities, probeerden de gnostici telkens nieuwe 
betekenislagen aan te boren en dieper gelegen waarheden aan het licht te 
brengen. Dit komt overeen met het streven van de avantgardisten. Al hun 
voorhoedepretenties ten spijt is hun werk niet het produkt van een 'creatio ex 
nihilo', maar van wat Harold Bloom betitelt als 'misreading', een opzettelijk 
'foutieve' lezing van het werk van hun voorgangers. De avantgardisten zet
ten gangbare interpretaties op hun kop, ze verwisselen de hemel met de hel, 
het sakrale met het profane, het verhevene en schone met het lage en tieder-
lijke. Ze hechten weinig of geen waarde aan overgeleverde vormencanons; 
hun stijl is de stijlbreuk. Dat geldt voor velen onder hen niet alleen voor hun 
werk maar ook voor hun leven. In het voetspoor van De Sade, een nazaat 
van de libertijnse gnosis (zoals Pierre Klossowski in 1947 terecht vaststel
de), beschouwen deze 'poètes maudits' zonde en exces als sporten van de 
ladder naar verlichting. 

Ten tweede: het principe van de analogie, een principe dat een belang
rijke rol speelt in de kabbalistiese letter- en woordmagie. Om het geheim van 
Tora en Talmoed te kunnen doorgronden, ontwikkelden de kabbatisten een 
drietal technieken waarmee een heel netwerk van analogieën en korrespon-
denties zichtbaar gemaakt kon worden. De bekendste van deze technieken 
zijn de zogenaamde 'gematria', die een soort hermeneutiese rekenkunde 
mogeüjk maken. Hierin wordt aan iedere letter van het hebreeuwse alfabet 
een bepaalde getalswaarde toegekend en wordt vervolgens een verband ge
legd tussen woorden of woordgroepen waarvan de letters bij elkaar opgeteld 
dezelfde numerieke waarde bezitten. In kombinatie met allerlei orakel- en 
dMnatietechnieken, zoals I Tjing en Tarot, hebben dergelijke kabbalistiese 
methoden grote invloed uitgeoefend op de speurtocht van avantgarctistiese 
dichters en schrijvers naar verborgen overeenkomsten tussen droom en 
werkelijkheid, tussen kleuren en klanken, beelden en begrippen, voorwer
pen en verschijnselen, een speurtocht die tot doel heeft gevestigde denkka
ders en ingesleten ervaringspatronen te doorbreken om zo de weg vrij te 
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maken voor het nieuwe en andere. Vooral de surreaüsten hebben veel in
ventiviteit getoond bij het opsteUen van recepten en het ontwerpen van pro-
cédé's om het 'objektieve toeval' te provoceren en zodoende onverwachte 
samenhangen zichtbaar te maken. 

Ten derde: het principe van de transmutatie, een principe dat ontleend is 
aan de alchemie. De avantgardisten onderstrepen telkens weer het experi
mentele, proefondervindelijke karakter van hun werk; niet het voltooide 
kunstprodukt staat in hun beschouwingen centraal, maar het kreatieve proces 
zelf. Het avantgardistiese experiment verschilt hemelsbreed van het natuur-
wetenschappeüjke experiment In het avantgardistiese experiment is er spra
ke van een wederkerige relatie tussen subjekt en objekt van onderzoek, ter
wijl een dergelijke interaktie in de moderne fysika (met uitzondering van de 
kwantumfysika) ondenkbaar is. De kennis, die de avantgardist opdoet, to
rast niet op kijken, op koel en afstandelijk observeren, maar op zien, een 
proces waarbij men door iets getroffen of geraakt wordt. Het eerste werk
woord is onovergankelijk en betreft een soort eenrichtingsverkeer; het twee
de werkwoord daarentegen is overgankelijk en veronderstelt een relatie 
waarin de waarnemer en het waargenomene wederzijds op elkaar betrokken 
zijn (zie Meeuse 1987, p. 186). In haar kognitieve kern vertoont het avant
gardistiese projekt onmiskenbaar verwantschap met de alchemie, een ver
wantschap die door veel dichters en schrijvers ook daadwerkelijk onderkend 
wordt. De transmutaties die de alchemist in de materie tot stand brengt, 
worden tegelijkertijd in hemzelf bewerksteüigd. Bij deze transformaties, die 
dus in wezen zelf transformaties zijn, speelt de 'imaginatio' een sleutelrol. In 
de avantgardistiese kunst gaat het - net als in de 'hermetiese kunst' der al
chemisten - om een zuiveringsproces, waarin de ervaring wordt ontdaan van 
de slakken van het oude en vertrouwde. 'De dichter is een alchemist die van 
het lood des dagetijksen leven het goud weet te maken' (Jotie THooft). 

De premoderne wortels van het postmodernisme... 

Prakties aan het einde gekomen van onze exkursie in een onderaardse denk
wereld, wülen we kort stilstaan bij de vraag of er in de hedendaagse filosofie 
nog sporen van het gnosticisme waargenomen kunnen worden. Zo dicht bij 
huis worden de routebeschrijvingen minder betrouwbaar en de wegwijzers 
schaars; dat maakt beantwoording van deze vraag moeilijk, zo niet onmoge
lijk. Toch zouden wij haar met een voorzichtig 'ja' wiüen bevestigen. In de 
loop van de negentiende eeuw, waarin materialisme, naturalisme en positi
visme zegevierden, werd de filosofie gedegradeerd van koningin tot dienst
maagd der wetenschappen, een dienstmaagd die men voortdurend dreigde te 
schofferen om haar vervolgens de deur te wijzen. Dezelfde cholera-epide-
mie, waaraan Hegel zou bezwijken, verdreef Schopenhauer uit Berlijn en 
maakte zo een einde aan zijn akademiese loopbaan. Hij opende een hele rij 
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van oorspronkelijke en nu nog aktuele filosofen, waaronder Kierkegaard, 
Marx en Nietzsche, wier werk buiten de universiteit tot stand is gekomen. 
Terwijl deze filosofen bij hun leven als 'unzeitgemSss' golden, werden ze na 
de eeuwwisseling, toen het vooruitgangsgeloof begon te tanen en het ver
lichtingsdenken zijn aantrekkingskracht togon te verliezen, meer en meer als 
tijdgenoten ervaren. In hun voetspoor ontwikkelde zich naast de officiële fi
losofie een subversieve filosofie, die de pretenties en produkten van de mo
derne wetenschappelijke rationaliteit met groeiend wantrouwen tegemoet 
trad. In deze filosofie, die haar uitlopers heeft in het existentialisme, in de 
vroege kritiese theorie en in het hiermee verwante hedendaagse poststruk-
turalisme, keren gnostiese thema's terug, zij het doorgaans stevig verpakt in 
traditioneel wijsgerig jargon en daardoor veelal onopgemerkt door buiten
staanders én betrokkenen. 

Het is Hans Jonas zelf geweest die gewezen heeft op de verwantschap 
tussen gnosticisme en existentialisme. Afkomstig uit de school van (de 
vroege) Heidegger werd Jonas door de sensatie van die aanvankelijk vaag 
gevoelde affiniteit verleid om zich in het labyrinth van het gnosticisme te 
wagen, zoals hij het in de epiloog van zijn bekende handboek uitdrukt Hier 
werd hij vervolgens bij voortduring getroffen door het vertrouwde van het 
schijnbaar zo vreemde. Zijn existentialistiese achtergrond maakte het hem 
mogelijk om bepaalde aspekten van het gnosticisme, die altijd over het hoofd 
gezien waren, beter uit te laten komen, terwijl omgekeerd de studie van het 
gnosticisme een goed hulpmdidel bleek om het existentialisme preciezer te 
kunnen situeren. Beide denkwerelden bleken elkaar dus wederzijds te ver
helderen. In zijn epiloog doet Jonas een poging om met name Sein undZeit 
van Heidegger 'gnosties' te lezen. In dit boek wordt gesteld dat het leven 
vooreerst en vooral ('zunachst und zumeist') in het teken staat van de Ver-
vallenheid' aan de wereld van het 'men', een wereld van 'Gerede', 'Neu-
gier' en 'Zweideutigkeit'. De enige uitweg uit deze oneigenlijke zijnswijze 
verloopt via de angst, een gevoel waarin de wereld zijn vertrouwde karakter 
van 'thuis' verliest en waarin de mens zich tegelijkertijd bewust wordt van 
zijn vrijheid om het leven in eigen hand te nemen en op authentieke wijze 
gestalte te geven. Net als in het gnosticisme gaat akosmisme ook hier samen 
met antimonisme: in een wereld, die nog uitsluitend als een vreemde macht 
wordt ervaren, verliezen gevestigde normen en waarden hun bindende 
kracht; ontheemd leeft de mens aan gene zijde van goed en kwaad. 

Wat betreft de gnostiese invloed op vroege kritiese theorie en poststruk-
turalisme liggen de zaken veel minder duidelijk. Hier bieden zich twee we
gen aan waarlangs deze invloed achterhaald zou kunnen worden. In de 
eerste plaats via de moderne kunst Op zoek naar alternatieven voor de 
heersende vormen van kennis, die als onderdrukkend in plaats van bevrij
dend worden ervaren, grijpen veel filosofen terug op het werk van avant-
gardistiese dichters en schilders en stuiten daarbij - of ze zich daarvan be
wust zijn of niet - op de gnosis. In de tweede plaats kan de invloed van 
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gnostiese denkbeelden opgespoord worden via de joodse traditie. Naarmate 
de katastrofe, die in Auschwitz kulmineert, zich scherper begint af te teke
nen, wint deze traditie aan belang in kringen van joodse intellektuelen, ook 
in die kringen die voorheen als 'geassimileerd' bekend stonden. Dat gold 
speciaal voor de kabbalistiese stroming, die telkens in de geschiedenis de 
overhand nam op de orthodox-rabbijnse stroming wanneer het joodse volk 
gekonfronteerd werd met verdrijving en vervolging. Waar beide wegen, die 
van de avantgardistiese kunst en die van de joodse traditie, elkaar kruisen, is 
de kans dat men op gnostiese overblijfselen stoot natuurlijk erg groot. 

Het werk van Walter Benjairiin, die eerder tot de periferie dan tot de kem 
van de vroege kritiese theorie hoort, is een goed voorbeeld van een derge-
üjke mengeling van avantgardistiese en kabbalistiese invloeden. Benjamin, 
een postmodernist avant la lettre, schreef over het maniërisme (Ursprung des 
deutschen Trauerspiels), over de romantiek (Der Begriffder Kunstkritik in 
der deutschen Romantik) en over de avantgarde (over Baudelaire, surrealis
me etcetera), uitgerekend die perioden waarin volgens Gustav René Hocke 
de anti-klassieke, ja ronduit ketterse onderstroom in de westerse kuituur aan 
het oppervlak treedt Benjamins werk getuigt bovendien in zijn meer esote-
riese uitingen van kabbalistiese invloeden, iets waar Gershom Scholem, 
Benjamins vriend en mentor, keer op keer op gewezen heeft Dit werk staat 
in het teken van het Tikkun , van het herstel van de breuk der schalen en de 
verspüntering van het licht (1). 

Een ander auteur bij wie avantgardistiese en kabbaüstiese invloeden en 
impulsen elkaar kruisen is de poststrukturaüst of postmodernist Jacques 
Derrida. Hij schreef twee uitvoerige essays over Antonin Artaud, wiens 
werk in de gnostiese voorstellingswereld zonder weerga is, zoals Susan 
Sontag terecht opmerkt. "De waarde van het oeuvre van Artaud is vooral 
gelegen in het feit dat we hier de eerste komplete dokumentatie hebben van 
iemand die de totale ontwikkelingsgang van het gnostiese denken doorleeft" 
(Sontag 1984, p. 84). Daarnaast schreef Derrida meer recentelijk een mono
grafie over Celan, Schibboleth pour Paul Celan . Net als zijn vriendin NeUy 
Sachs is Paul Celan een voorbeeld van die joodse auteurs die zich na 
Auschwitz tot de kabbalistiese traditie gewend hebben. Ook in het werk van 
Derrida zijn kabbalistiese invloeden prominent aanwezig. Ze zijn opgemerkt 
door zulke uiteenlopende auteurs als Jürgen Habermas (1985, p. 214-219) 
en Harold Bloom (1975, p. 43). De laatste probeert zelfs aannemelijk te ma
ken dat de voornaamste sleutelbegrippen van Derrida, zoals 'spoor', 
'schrift' en 'differentie', in de kabbalistiese overlevering aangetroffen kun
nen worden (cf. Handelman 1983). 

De namen van Benjamin en Derrida zijn tamelijk wülekeurig gekozen; 
met evenveel of misschien zelfs wel meer recht zouden hier bijvoorbeeld ook 

1 Deze gedachte wordt nader uitgewerkt in een artikel van Jan van Heemst in het 
themanummer over Benjamin dat komend jaar verschijnt. 
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Adomo en Lyotard genoemd kunnen worden. Ze dienen slechts ter iUustratie 
van de stelling dat het postmodernisme tot op zekere hoogte toschouwd kan 
worden als jongste loot aan de verboden boom der gnosis. Het bewijs van 
deze stelüng blijven wij de lezer schuldig: of de premoderne wortels van het 
postmodernisme inderdaad zo diep reiken zal toekomstig onderzoek moeten 
uitwijzen. 

(Met dank aan Pieter Pekelharing voor zijn vele suggesties.) 
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