
Werkgroepen: 

Een reis door de manichese kunst          met John van Schaik 
Rome 1898. Het 12

e
 internationale Oriëntalistencongres vindt plaats. Men 

maakt melding van ‘extreem belangrijke teksten van het Oeigoerse 
boeddhisme’ in Turfan en Kocho. Een wedloop volgt. Een Duitse expeditie is in 
1902 als eerste ter plekke. Tot ieders verrassing vindt men ook unieke 
manichese teksten mét beeldmateriaal. Het oosterse Manicheïsme blijkt een 
‘kunstreligie’ te zijn. John van Schaik neemt u mee in de manichese kunst. 

 
Het mysterie van het boze (oefening)     met Loek Dullaart 
Hoe kunnen we het Manicheïsme praktiseren? Kunnen we de gebeurtenissen 
in de wereldsituatie beïnvloeden via een spiritueel bewustzijn? Kunnen we via 
de ontmoeting met het boze, met tegenmachten, onthullen hoe ze werken? 
Kunnen we de geheime genootschappen en de spirituele machten daarachter 
die de wereldgebeurtenissen regisseren, waardoor wij steeds meer onze 
vrijheid en zelfstandigheid verliezen, leren kennen, onthullen en bestrijden?  

 
De manicheïsche Christusmeditatie als oefenweg van de liefde: 
een stap op weg naar een cultuur van het hart    met Danielle v Dijk 
In deze werkgroep gaan we dieper in op de christologie van Rudolf Steiner en 
op de kern van het Manicheïsme. Beide zijn door Roland van Vliet helder 
uiteengezet in zijn werk. We oefenen daarnaast het mediteren als basis voor 
een liefdevol omgaan met de wereld en met het eigen zielenleven. De 
Christusmeditatie, zoals die gegeven is door Van Vliet, wordt in het bijzonder 
beoefend. Na afloop is er een kringgesprek en kunnen we ingaan op elkaars 
vragen.  

 
'Ciseleren van een Koperen Vis'     met Sacha Bogner 
De deelnemers van deze werkgroep gaan aan de slag met het materiaal koper. 
Met behulp van de techniek 'ciseleren' leren zij uit een dunne, koperen plaat 
een reliëf te creëren van een kleine maar mooie vis. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van ponsen, hamers, houten planken, leren kussens, vuur en zuur. 
Enkele verschillende voorbeeldplaatjes van een vis staan hiervoor ter 
beschikking. De vis als een van de oudste christelijke symbolen. 
 

Van Mani naar Parcival             met Frans en Ineke Lutters 
De weg van Mani naar Parcival in het leven en werk van Roland van Vliet’, een 
kunstzinnige verwerking                                  

 
Symposium Manicheïsme 

 
Eerbetoon aan Roland van Vliet 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

10   november  2018 
Stichtse Vrije School 



Programma: 
 
10.00 –10.10  Opening door Frans Lutters 
 
10.10 –10.55  De grote betekenis van Roland van Vliet voor de 

Anthroposofie en het Manicheïsme; een concrete 
verkenningstocht                door Danielle v. Dijk 

 
11.00 – 11.45   De Manichese rituele maaltijd  

door John v. Schaik 
 
11.45 – 12.15   Boekpresentatie dissertatie  

door Paul van Panhuys 
 
12.15 – 13.15  Lunch* / boekenverkoop 
 
13.15 – 14.15  Werkgroep ronde 1 
 
14.20 – 15.05  Spirituele stromingen in de huidige tijd  

door Loek Dullaart 
 
15.05 – 16.10   Werkgroep ronde 2 
 
16.10 – 16.30  Boekenverkoop / koffie & thee  
 
16.30 – 17.00  Afsluiting en samenvatting 

door Fans Lutters 
 

 

 

 

Adres: Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist 

*Alle deelnemers nemen iets lekkers mee voor de lunch. Graag vermelden 

welke ingrediënten er in de lunch zitten. 

 

 

Lezingen: 

De grote betekenis van Roland van Vliet voor de Anthroposofie en het 
Manicheïsme; een concrete verkenningstocht          door Danielle van Dijk 
 
Roland van Vliet heeft met zijn onderzoek en met de publicatie van zijn boeken 
een geweldige bijdrage geleverd aan de verdieping van de christologie van 
Rudolf Steiner en aan het begrip kweken voor het Manicheïsme als een 
volwaardige christelijke stroming naast het ons bekende christendom. In wezen 
heeft Van Vliet de aloude wijsheid van de Gnosis in een nieuwe, eigentijdse jas 
gestoken. Waar het om draait is de alomvattende liefde, waarvan ook Rudolf 
Steiner zegt dat deze in onze tijd de cultuur zou moeten schragen. Wij moeten 
dragers worden van een cultuur van het hart! 
 
De manichese rituele maaltijd                           door John van Schaik 
 

Volgens de manicheeërs is het oerlicht gekruisigd in de schepping – men 
noemt dit oerlicht Jesus Patibilis, de lijdende wereldziel. In al het voedsel zit 
deze lijdende wereldziel. In ieder blaadje sla zit een deeltje van God. Door de 
dagelijkse rituele maaltijd – met graan, groenten, vruchten en psalmgezang – 
transsubstantieerden de manichese priesters het voedsel. Op die manier 
‘bevrijden’ ze het licht uit de duisternis, waardoor het ‘verloste’ licht de 
substantie kan worden voor de nieuwe lichtaarde. 

Spirituele stromingen in de huidige tijd       door Loek Dullaart 
 

Naast en na het Manicheïsme zijn er diverse “ketterse” stromingen werkzaam 
geworden in de wereld: Albigenzen, Waldenzen, Bogomielen, Katharen, 
Alchemisten, Tempeliers, Rozenkruisers, Vrijmetselaars, Theosofen. Hoe 
werken die stromingen door tot in de huidige tijd Wat was hun kracht, hun 
zwakte? Wat kunnen we van ze leren voor nu en voor de toekomst? Hoe kan 
de ware spiritualiteit gegrondvest worden en een betere wereld creëren voor 
individu en samenleving als geheel? 
 

 
Kosten conferentie € 35,- 
Aanmelden via  www.manisola.nl/contact/ Graag zien we uw aanmelding en 
overmaking tegemoet op NL87 TRIO 0338 4618 33 t.n.v. Stichting 

Gedachtegoed Roland van Vliet o.v.v conferentiedag 10 november 2018. 


