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Beste Tarotliefhebber,
U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot -in
contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de drieëndertigste nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik
over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.
Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met
vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.
Deze keer schrijf ik aan de hand van het grote arcananum De Geliefden over:
‘ Valentijn ’

Legende 1
Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De
man was een heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de
wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij
werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij die te
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bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14
februari, maar het jaar is onduidelijk. Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje
van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van je Valentijn, stond erop.
De historische Valentijn(s)
Valentijn (Latijn: Valentinus) (3e eeuw) is de naam van een of twee martelaren uit de derde eeuw. De
feestdag Valentijnsdag (14 februari) is de dag der geliefden en gaat indirect op deze heilige(n) terug.
Een van deze martelaren zou een Romeins priester zijn geweest die omkwam tijdens de
christenvervolgingen onder keizer Claudius II Gothicus (268-270). Een andere Valentijn was bisschop
van Terni (vandaar: Valentinus van Terni) en zou eveneens in Rome de martelaarsdood zijn gestorven.
Mogelijk gaat het hier echter om dezelfde persoon. 7 februari is de feestdag van de heilige Valentinus
van Raetia, met wie men de bovengenoemde Valentijn(s) ook verwarde. Paus Gelasius I riep in 496 14
februari uit tot de dag van de heilige Valentijn. In de tijd van paus Gelasius was er echter geen enkel
biografisch gegeven meer over hem bekend. Sint-Valentijn werd genoemd als een van degenen 'die
terecht door mensen worden vereerd, maar wiens daden slechts aan God bekend zijn'.
Ik wens u een gelukkige Valentijnsdag!
Met hartelijke groet,
Els Maasson
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