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 Inleiding

Het boek dat u in handen heeft is een wonderbaarlĳ k boek. Dat wil zeggen – 
de inhoud is wonderbaarlĳ k. Dit boek gaat namelĳ k over het manicheïsme, 
een vorm van christendom dat ooit een wereldkerk was van Europa tot China. 
De stichter van deze wereldkerk is Mani (216-276). Mani groeit op in een 
joods-christelĳ ke gemeenschap in de buurt van het huidige Bagdad. Van jongs 
af aan ontvangt hĳ  openbaringen van zĳ n hemelse gezel. Dat leidt er in 240 
toe dat hĳ  zĳ n eigen interpretatie van het christendom begint te prediken. 
Hĳ  preekt over twee oorsprongsprincipes: God en hyle (de oermaterie). Hĳ  
preekt over Jezus Christus en hoe Hĳ  afdaalde vanuit hemelverten naar 
de aarde. Over de uitzuivering van het licht uit zĳ n gebondenheid met 
het duister. Over de manichese priesters en hun kosmische opdracht om 
het licht te bevrĳ den door te eten! Mani leert dat een ethische landbouw 
bĳ draagt aan de bevrĳ ding van het licht. Kortom, Mani wilde meer licht!

Hoe is het mogelĳ k dat zo’n prachtige lichtreligie uit de geschiedenis en uit 
ons collectieve geheugen is verdwenen? En dat, terwĳ l kerkvader Augustinus 
(354-430) negen jaar lang lid is van de manichese kerk in Afrika voordat hĳ  
zich bekeert tot het katholieke christendom. Waarna hĳ  het manicheïsme 
fanatiek is gaan verketteren, net als vele andere vrome kerkvaders. Zĳ  hebben 
ervoor gezorgd dat we zeventien eeuwen lang een zeer vertekend beeld 
hebben gehad van het manicheïsme. Met hele en halve waarheden, met 
verdachtmakingen, met leugens en wat al niet. Dat alles wordt besproken 
in de eerste twee hoofdstukken van dit boek.

Een van de halve waarheden die de kerkvaders ons hebben doen geloven 
is dat het manicheïsme níét christelĳ k is, maar van oorsprong Perzisch 
(omdat Mani uit Seleucia-Ctesiphon komt). Door de talrĳ ke en indrukwek-
kende vondsten van authentieke manichese teksten vanaf het begin van de 
twintigste eeuw in Centraal-Azië en Egypte weten we inmiddels beter. We 
weten dat het manicheïsme ten diepste christelĳ k is. Maar het manichese 
christendom heeft – net als het katholieke christendom in het Westen – op 
zĳ n zegetocht invloeden ondergaan van bĳ voorbeeld het hindoeïsme en 
boeddhisme. Dat noemt men syncretisme en een ‘syncretisch christendom’. 
Maar beter is het om te spreken over het manicheïsme als een synthetisch 
christendom. Mani neemt immers bewust elementen op uit het joodse 
christendom, het zoroastrisme en het boeddhisme. Dat laat ik zien in de 
hoofdstukken 3 en 4.

Hoofdstuk 5 gaat over Mani zelf en zĳ n religieuze achtergrond. Daarmee is 
voldoende fundament gelegd om in de volgende hoofdstukken de manichese 
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schepping, de manichese christologie, de licht-soteriologie en de manichese 
ethiek te bespreken. Ik maak gebruik van het vele authentieke manichese 
materiaal uit Oost en West. De talen waarin deze teksten zĳ n geschreven 
zĳ n Chinees, Sogdisch, Oeigoers, Parthisch, Koptisch en zo meer. Niet 
eenvoudig dus, maar er zĳ n wetenschappers die het middeleeuwse Oeigoers 
kunnen vertalen. Een moeilĳ kheid is ook dat veel teksten gehavend zĳ n. 
De … komen dan ook veelvuldig voor. Dat maakt het soms moeilĳ k om een 
tekst te interpreteren.

Het slothoofdstuk heeft als titel ‘Hoe het verder ging’. Want het maniche-
isme heeft langs de zĳ deroute tot aan de Chinese Zee tot circa 1450 bestaan. 
Indrukwekkend. In het Westen en het Byzantĳ nse rĳ k is het manicheïsme 
rond 400 verdwenen. Of toch niet? Volgens middeleeuwse monniken van-
achter hun kloostermuren duiken er vanaf het jaar 1000 opeens opnieuw 
manicheeërs op. Tenminste, zo worden deze ketters genoemd. Maar dat zĳ n 
ze niet. Ook de katharen in de Middeleeuwen worden vaak manicheeërs 
genoemd. Maar dat zĳ n ze ook niet. Ik zal dat aantonen. Bĳ zonder verrassend 
is dan dat de reeds genoemde Julien Ries in de antroposofĳie een moderne 
vorm van manicheïsme meent te ontwaren. Vooral omdat in de antroposofĳie 
van Rudolf Steiner (1861-1925) het kwaad een wezenlĳ k onderdeel van het 
scheppingsproces is. En niet, zoals in het traditionele christendom, dat het 
kwaad er eigenlĳ k niet zou moeten zĳ n. Het kwaad is wezenlĳ k – kĳ kt u 
maar om u heen.

Verantwoording

Dit is geen eenvoudig boek. Van de lezer wordt veel gevraagd. Maar het is 
niet anders! Religie is nu eenmaal niet eenvoudig. Het versimpelen van 
religie – zoals in het westerse christendom – leidt uiteindelĳ k tot geen religie. 
Maar om de lezer toch een beetje tegemoet te komen en het boek toegankelĳ k 
te houden, heb ik hier en daar het manicheïsme onrecht gedaan, doordat ik 
soms zaken heb vereenvoudigd. Dit boek is dan ook geen wetenschappelĳ ke 
studie. Wel is het wetenschappelĳ k verantwoord.

De namen van de manichese goden heb ik in kleine letters cursief 
geschreven: de levende geest en jesus patibilis. Godennamen uit andere 
religies, bĳ voorbeeld Ahura Mazdao en Jezus Christus, heb ik met een 
beginhoofdletter geschreven. Ik onderscheid dus de manichese jezus, en 
Jezus of Jezus Christus. De vertalingen van de citaten uit het Frans, Duits, 
Engels en Latĳ n zĳ n voor mĳ n verantwoording.



INLEIDING 11

Verklaring van de gebruikte tekens in de citaten:
• … zinnen of passages in de originele tekst zĳ n overgeslagen.
• (…) lacune in de tekst ten gevolge van beschadigingen in de autograaf.
• [Hĳ ] meest waarschĳ nlĳ k herstel van een lacune door de vertalers.
• (Mani) verklarende toevoeging door de vertalers of de auteur van 

dit boek.

De titel Meer licht! is een parafrase van een artikel van prof. dr. Aloïs van 
Tongerloo, ‘Light, more Light’, uit 1991 in Manichaean Studies I. Voorafgaand 
aan ieder hoofdstuk is een fragment opgenomen van een manichese psalm 
uit het Manichaean Psalmbook. De vormgeving van deze tien psalmen is 
modern, ontworpen door Briek Van de Walle.






