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Promotieonderzoek van Roland van Vliet 

‘MANICHEÏSME IS TOT IN 

HET HART CHRISTENDOM’

kunst en cultuur

Filosoof Roland van Vliet, promoveerde vrijdag 27 november 

2013 tot doctor in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit van 

Amsterdam, op een proefschrift getiteld Gnostischer Adoptio-

nismus in der manichäischen Christologie. Promotoren waren de 

hoogleraren dr. A.P. Bos en dr. A. van Tongerloo. 

Het manicheïsme was een wereldreligie van Spanje tot diep in 

China en is gesticht door Mani (216-276). Door de vondst van 

manicheïsche geschriften in de twintigste eeuw in Turfan in 

noordwest China en in Egypte, is duidelijk geworden dat het 

hier gaat om een hoofdstroom binnen het christendom. Sinds 

Augustinus wordt de manicheïsche opvatting over Jezus Chris-

tus gekarakteriseerd als ‘docetisme’. Dat begrip houdt in dat 

Christus niet werkelijk in een vergankelijk fysiek lichaam op aar-

de is verschenen, maar alleen geestelijk en dat hij simuleerde 

mens te zijn. Docetisme werd gezien als de consequentie van 

een radicaal dualisme van geest en materie in het manicheïsme. 

Christus als goddelijk lichtwezen zou volgens deze opvatting 

onmogelijk in een aards lichaam kunnen incarneren. Roland van 

Vliet: “In mijn onderzoek heb ik kunnen aantonen dat maniche-

isme tot in het hart christendom is, want ik kon weerleggen dat 

er sprake zou zijn van docetisme als de opvatting dat Christus 

zich in een verdicht geestelijk lichaam aan zijn discipelen open-

baarde en dus niet in een fysiek lichaam. Door deze interpreta-

tie van Augustinus en andere kerkvaders  is het manicheïsme 

lang verketterd. Ik heb kunnen aantonen dat Mani geleerd moet 

hebben dat Christus bij de doop in de Jordaan mens is geworden 

en dat hij ook werkelijk als mens heeft geleefd en door dood en 

opstanding is heengegaan. Er zijn in verschillende oosterse en 

westerse manicheïsche bronnen heel duidelijke passages te vin-

den, waarin het lijden van Jezus Christus met kracht geponeerd 

wordt. Een tweede vooroordeel tegen het manicheïsme heb ik 

eveneens kunnen weerleggen. Het gaat hier om het radicaal 

dualisme, waarin goed en kwaad van oudsher tegenover elkaar 

stonden. Ik heb zestien argumenten gevonden om aan te tonen 

dat bij het manicheïsme sprake is van een gematigd dualisme. 

Dat betekent dat er één God is die het kwaad ten behoeve van 

de menselijke ontwikkeling heeft toegelaten. Radicaal dualisme 

van geest en materie was het fundament onder het docetisme, 

want - zoals hierboven al vermeld - werd er van Mani gezegd 

dat hij zich niet kon voorstellen dat Christus in een menselijk 

lichaam zou kunnen incarneren; juist met het oogmerk de mens 

uit de gevangenschap van het lichaam te bevrijden. Deze veron-

derstelling  is dus onjuist en omdat ik het radicaal dualisme kon 

weerleggen, kon ik ook de weg vrijmaken voor het weerleggen 

van het docetisme,” aldus Van Vliet. Door radicaal dualisme en 

docetisme te weerleggen, hoopt Van Vliet dat het manicheïsme 

als een waarlijk christelijke stroming wordt gezien. Het gang-

bare woordgebruik, waarbij iets manicheïsme wordt genoemd 

omdat het radicaal dualistisch is, is dus volgens Van Vliet 

onjuist. Het zou veel meer de betekenis moeten krijgen van het 

ethische principe, dat liefde zich met het kwaad verbindt om 

het te kunnen omvormen. 

Wat in uw proefschrift is van belang voor de antroposofie? 

Van Vliet: “Voor de antroposofie is mijn weerlegging zeer 

belangrijk. Want hierdoor blijkt dat de christologie van Rudolf 

Steiner, waarin wordt gesteld dat Christus door de doop in de 

Jordaan mens is geworden, al in de tweede hoofdstroom in het 

christendom vanaf de derde eeuw te vinden was in het mani-

cheïsme. Deze opvatting van de doop in de Jordaan kende ik van 

Rudolf Steiner en daardoor kon ik deze naadloos terugvinden in 

het manicheïsme. De christologie van Mani is precies dezelfde 

als de christologie van Rudolf Steiner,” aldus Roland van Vliet. 

Toon Schmeink

Het proefschrift van Roland van Vliet verschijnt 5 maart a.s. in een handelsedi-

tie bij uitgeverij Urachhaus in Stuttgart onder de titel Der Manichäismus.


