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Het achtste artikel over de theorie van de lilaca. Deze
keer de werelden ‘boven’ de Waarheidswereld.

De Realiteit van de Absolute Werelden
De werelden van Zijn
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Gustave Caillebotte is een bijzondere man, ook al
is hij nooit een vooraanstaand schilder geweest. Hij
is bescheiden, dringt zich niet naar de voorgrond.
Hij maakt nooit reclame voor eigen werk, wel voor
de impressionisten Renoir, Manet, Cézanne, Degas,
Berthe Morisot en anderen. Hij is tamelijk rijk en
is in feite de drijvende, onbekende kracht die hen
steunt en onderhoudt, zonder dat hij zich daarop
laat voorstaan.

Verlangen naar het lichtende paradijs
De schilder Gustave Caillebotte
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Johann Christoph Friedrich Schiller is een van de
grootste dramaschrijvers van Duitsland. Opvallend
aan hem is vooral, dat hij zelf de hoofdrolspeler is in
de dubbele tragedie van zijn leven. De tragedie dat
hij woont in een lichaam dat volledig wordt gesloopt
door vijandige elementen en de tragedie van het ideaal dat hij heeft over een betere wereld. Een ideaal
dat nooit werkelijkheid zal en kan worden, omdat dit
ideaal niet is gebaseerd op een werkelijkheid maar
op een romantisch droom.

Een vrijheidlievende dictator
Friedrich Schiller
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Vincent Callebaut kan kort worden getypeerd als een
architect die futuristische steden en bouwwerken
ontwerpt. Een hoofddoel daarbij is dat het grotendeels zelfvoorzienende eenheden zijn qua energie
en levensbehoeften van de bewoners resp. gebruikers. Hij is een architect die wel gewone gebouwen
ontwerpt om in de dagelijkse behoeften van zichzelf
en zijn medewerkers te kunnen voorzien, maar zijn
hart gaat uit naar ecologische architectuur.

Fantastisch mooie ontwerpen
van een irreële idealist
Vincent Callebaut

Suprolo’s
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Suprolo’s, eenheid door licht
Op zoek naar de verloren eenheid,
sprookje of werkelijkheid?

* Estare: Suprolo,
Sant Julia de Lòria. All rights reserved
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Suprolo’s zijn lichtelektronen die zich overal op aarde
en in het universum bevinden. Het zijn elektronen
die in het lange evolutieproces van vele miljarden
jaren van een zwart en duister elektron zonder
zichtbaar vermogen in de huidige tijd zijn geworden
tot een nieuw soort elektronen: lichtende zonnen
vol vermogen die alles verbinden door licht. Zij zijn
de lila lichtwezens die ondanks alle afzondering en
verdeeldheid in de mensheid werken aan de eenheid
in de wereld.
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igitale en papieren versie

Dit is het laatste nummer van de elfde jaargang
van het (digitale) tijdschrift de Gouden Visie. De
aanduiding ‘digitaal’ staat tussen haakjes aangezien de
Gouden Visie medio 2008 wel als een puur digitale
periodiek is begonnen, maar al snel de nadruk meer
kwam te liggen op een ‘papieren’ versie. Daar was bij
de kleine schare lezers grote behoefte aan. Aan die
wens is gehoor gegeven en dat had direct invloed op
de vormgeving. Van eenvoudig in een enkele kolom
opgemaakte artikelen met in de kolom af en toe een
foto of andere afbeelding, is de vormgeving allengs
steeds meer die van een gedrukt tijdschrift geworden.
De eerste jaargangen zijn nog gemaakt met het tekstverwerkingsprogramma WordPerfect. Toen de redactie
de beschikking kreeg over het opmaakprogramma
Indesign waren er als vanzelf ook veel meer mogelijkheden om op relatief eenvoudige wijze de artikelen op
een aantrekkelijke manier te presenteren.
In de eerste jaren was nog steeds de digitale publicatie
leidend. Dat wil zeggen dat er werd begonnen om de
artikelen eerst op het internet te plaatsen en daarna
geschikt te maken voor het printen van een papieren
tijdschrift. Met het opmaakprogramma is dat veranderd en werd eerst de printversie opgemaakt en daarna
de opmaak zodanig aangepast dat de artikelen in de
goede volgorde op het internetportaal van Elektoor
konden worden opgeladen. En later werd dat nog
makkelijker door een complete pdf van de opgemaakte
papieren versie op het internet te plaatsen.
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A

ndere vorm, andere inhoud

Naast de vormgeving is ook de inhoud in de loop
van de tijd veranderd. De eerste jaargangen waren opgebouwd uit diverse vaste en regelmatig terugkerende
rubrieken. Langzaam maar zeker is dat losgelaten en
in jaargang 8 zijn de vaste rubrieken verdwenen. Naast
het feit dat de inhoud van veel artikelen qua aard
anders was geworden, lag dit ook aan het ontbreken
van een meer constante stroom teksten om de vaste
rubrieken te kunnen vullen.

E

en aangepaste stijl

Bij het eerste nummer van deze elfde jaargang is
de vormgeving van de omslag vereenvoudigd. Met dit
nummer wordt die trend voortgezet en wordt ook de
opmaak van de artikelen in het blad zelf op een andere
wijze vormgegeven. Het is een begin van een iets aangepaste manier van presenteren van de artikelen.
Wat niet onvermeld kan blijven is de duidelijke trend
dat het aantal artikelen per nummer gestaag terugloopt
en navenant per artikel meer pagina’s worden ingeruimd. In de eerste jaargangen was een aantal van 15
à 16 artikelen gebruikelijk. Dit nummer telt slechts 5
artikelen. Hierdoor is het mogelijk om ook wat meer
diepgang aan te brengen in de teksten.
De vormgeving en inhoud van deze editie van de
Gouden Visie kan worden gezien als een opmaat voor
de volgende jaargang, de twaalfde alweer.

G
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e Realiteit
van de Absolute Werelden

I

De werelden van Zijn

n de hogere hemisfeer van de werelden, gelegen boven de
Waarheidswereld, bevinden zich de Absolute Werelden met
daarboven de Allerhoogste Realiteit. Dit zijn de essentiële
Absolute Werelden van Materie, waar een Absolute Eenheid kenmerkend is.
Deze werelden bestaan uit heldere ethersubstantie van Zijn, alles is kristalhelder. Er
zijn geen schaduwen, er is een totale transparantie.
Het is niet simpel om deze wereld begrijpelijk te omschrijven. Het is een wereld van
eenheid terwijl er toch een aantal verschillende werelden kunnen worden geduid.

W

erelden van Eenheid

De Absolute Werelden zijn een wereld van
Eenheid, met in die Eenheid de Veelheid onzichtbaar
op de achtergrond aanwezig, niet ervan gescheiden,
maar in die Eenheid opgenomen.
De Absolute Werelden zijn de werelden van Zijn, de
lagere relatieve wereld is de wereld van worden.
Naar de Allerhoogste Realiteit toe kan alleen een
psychische houding van een diepe en denkloze stilte
zijn. Hij overstijgt alle manifestatie en alle kennis, hij
onderhoudt het universum, hij wordt het universum
en hij is het universum en alles wat erin is. Hij is ook
niet te beschrijven, er is aan hem geen naam te geven.
Hij is ‘Dat’ 1, maar wat ‘Dat’ is kan niet met woorden
worden gezegd.
Dat is eigen aan de natuur van het Absolute, dat er
niet geweten wordt wat het is of niet is, wat het kan
of niet kan. Maar het zijn aanduidingen die het intellect graag wil horen, om te proberen dat wat niet kan
worden uitgedrukt, toch enigszins uit te drukken en
het vervolgens te willen begrijpen en plaatsen, hoewel
ook dat niet zal lukken.
Deze werelden zijn zo anders dan dat wat het denken
en de intelligentie kunnen kennen, dat ze eigenlijk
nauwelijks zijn te doorgronden met het verstand, dat
1	Het absolute transcendente, de Allerhoogste, DAT bevat
alles, het is door niets begrensd. Alfa en Omega, DE ENE,
het ene licht dat alle lichten is. Het begin dat ook het einde is. DAT is boven tijd en tijdeloosheid.
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Om de theorie van de lilaca in behapbare teksten aan
te bieden aan geïnteresseerde lezers is in de Gouden
Visie plaats ingeruimd voor een artikelenreeks over dit
onderwerp. In deze editie zijn de Absolute Werelden
het thema van het wetenschappelijke artikel uit de
reeks. De Absolute Werelden vormen samen met de
Waarheidswereld en de relatieve wereld (het universum
waar wij in leven) de werelden van materie. Informatie
over de Waarheidswereld is opgenomen in een
tekstbijdrage in de Gouden Visie nummer 2 van de huidige
jaargang. De relatieve wereld is in eerdere artikelen over
het onbewuste, het onderbewuste, het fysieke, het vitale
en het denken of het mentale aan de orde gekomen.

de Absolute Werelden
de Waarheidswereld
de relatieve wereld
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opmerken dat er daarachter niets meer is. Een leegte
en een stilte die het Niets vertegenwoordigen. Zij konden niet de deur van de Ene, het Allerhoogste Zijn,
binnengaan, hun lichaam was daar niet voor geschikt,
het was niet getransformeerd, zij waren nog sterfelijk.
Hun ogen kunnen die Leegte ook niet aanschouwen,
daar zijn ze niet voor geprepareerd. Er is geen sterfelijk
menselijk lichaam dat een eenheid kan vormen met
de Ene, en alleen zij die een onsterfelijk lichaam hebben verworven kunnen binnengaan in Zijn Woning,
gesitueerd in de wereld die ligt boven alles, het Zijn
dat de Leegte is.

Er zijn vier Absolute Werelden in de Allerhoogste
Realiteit.
1. De Wereld van de Transcendente Ene, het Zijn, de
Lila die alles in zich houdt, zonder begrenzing.
2. De Wereld van het Absolute Bestaan, Lila Vreugde
die Zijn en Bewustzijn is;
3. De Wereld van Bewustzijnskracht en Vreugde van
de Lila;
4. De Absolute Wereld van Hij en Zij, waarin Lila
Liefde, Wijsheid, Vermogen zijn.

Iemand die psychisch leeft kan wel Zijn voorportaal
betreden, maar hij heeft niet de sleutel om de Deur
binnen te gaan. Die moet hij nog verwerven.
Uit deze Absolute wereld van de Allerhoogste Realiteit komt alles voort wat bestaat in de lagere Absolute
Werelden, in de Waarheidswereld en in de lagere
hemisfeer, de relatieve wereld. Het is de Bron van alle
Materie, Energie, Licht en Kracht. Deze wereld is boven Tijd en Ruimte en bestaat uit ether die de causale
immateriële materie is.
De Allerhoogste Ene kan niet worden gekend met het
denken, hij kan alleen worden gekend door Hem te
worden. Hij Is. Hij houdt zich gesluierd voor de sterveling in zijn Eeuwige Stilte, die vol is van Zijn. Geen
sterveling kan zijn Sluier oplichten. Hij is de Onbekende Ene, Hij is alle Bestaan. Alles wat er over hem
wordt gedacht heeft niets te maken met Hem. Wat Hij
is achter de Sluier en hoe Hij zichzelf ziet en beleeft,
hoe hij zich manifesteert in alle werelden, dat kan geen
mens begrijpen. Zelfs hij, die de Ware Kennis heeft,
kan Hem niet benaderen, want hij is nog niet ingegaan
in de wereld van de Onsterfelijken.

alleen gelooft in wat het met de oppervlakteogen ziet.
Het psychisch levende wezen is meer vertrouwd met
dit soort werelden, omdat de psyche een kennisinstrument is dat contacten heeft met deze hogere bewustzijnsgebieden.
De werelden worden vanaf het allerhoogste tot het
laagste Absolute beschreven, de laatste grenzend aan de
Waarheidswereld.
e Allerhoogste Realiteit

De Allerhoogste Realiteit of de Lila is het Allerhoogste Absolute dat alles in zichzelf bevat. Het is de
Gesluierde Ene, het Zijn, de Leegte die de Volheid is
van Alles, het Niets dat alles is. Het is de Allerhoogste
Ene die zich van zichzelf bewust is als de Ene. Hij is
zichzelf bewust in zichzelf, oneindig in de wereld met
een verschijning als was hij eindig en met vele eindige
gestalten en vormen. Hij is het Zijn in zijn Vreugdebestaan, de Eeuwige in zijn ongemanifesteerde wereld.
Hij is de Ene Realiteit die tevens geest, materie en
bewuste substantie is. Hij is de oorsprong van alles, hij
ondersteunt alles. Hij is Geest, Zelf, Bestaan, allemaal
benamingen voor dezelfde Allerhoogste Realiteit.

De Allerhoogste Realiteit, het Lila, de Ene, kan door
geen sterveling worden gekend. Niemand kan in Zijn
Hoge Woning binnenkomen die nog sterfelijk is.
Hier is men boven Tijd en Ruimte uitgestegen. Het
Absolute Zijn is er altijd geweest en zal altijd bestaan,
in Hem houdt alle kennis op en wordt identiteit door
Zijn.
De oude wijzen wisten wel van de Leegte boven de
Absolute Werelden, maar als ze er psychisch vertoefden
klopten ze vergeefs op de deur van De Ene, de Allerhoogste Realiteit, het Lila. Zij konden alleen maar
verblijven in het voorportaal van zijn Hoge Woning en
4
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O mens, aarzel niet Hem te worden, word zijn
Vreugde, Zijn Bestaan. Al Zijn heerlijkheden zult Gij
zijn, want niet alleen zijn Geest is verrukkelijk en gelukzalig, zijn Lichaam is het evenzeer.

D

e Absolute Werelden van Manifestatie

Hierin zijn drie werelden te onderkennen:
1.	De Absolute Wereld van de verborgen Allerhoogste
Lila, die in zich ZijnBewustzijnVreugde bevat, de
wereld van Zijn.
2.	De Absolute Wereld van de Bewustzijnkracht, die
de Allerhoogste Lila in zich bevat. Zij is het Aller-
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De Absolute werelden

3Inhoudsopgave

|de Gouden Visie 11-4|5

Wetenschap
hoogste Bewustzijn, de Kracht en de Vreugde, zij
onderhoudt alle universums, Zij is de nog ongemanifesteerde realiteit.
	Vanuit een bepaald gezichtspunt op deze werelden kan de wereld van het Bewustzijn nog als een
aparte wereld worden beschouwd, dan zijn er vier
werelden van Manifestatie. Omdat BewustzijnBewustzijnskracht in het Absolute een totale eenheid
zijn, is het hier als één wereld beschouwd.
3.	De Absolute Wereld van de eeuwige Manifestatie,
de Absolute Wereld van de Geest.
	De derde Absolute Wereld van de Geest grenst
aan de Waarheidswereld, deze wereld ligt er direct
boven.

D

e Absolute Wereld van Zijn

De Absolute Wereld van Zijn is direct gelegen
beneden de Allerhoogste Realiteit of de Lila en bevindt
zich boven Tijd en Ruimte.
In de Absolute Wereld van Zijn is alles nog ongemanifesteerd, maar er zijn wel alle soorten manifestaties
mogelijk. Hij is het Oneindige Lila Wezen in rust,
niets beweegt. Het is Zich bewust van zijn eigen eenheid die eeuwig is. Hij is het Bestaan en vanuit Hem
wordt alles gecreëerd. Hij draagt alles in zich, alle
realiteiten, alle zelven, Hij is zelf het Zelf. Hij is alles
wat er bestaat.
Daar, in die kristalheldere wereld van ether die materiële ruimte is, essentiële bewuste substantie van Zijn,
heerst een absolute, eeuwige stilte die niet te verstoren
is. Het is de wereld van de Ene Lila, het Zijn, die ook
het bewustzijn, de bewustzijnskracht en de vreugde in
zich draagt.
In het verborgene is iets aan het gebeuren in de onbeweeglijke ether, de materiële ruimte die het Zijn of
Zelf is. Hij manifesteert zijn Vermogen in beweging,
een bewust Vermogen dat zich bewust is van zijn eigen
eeuwige Veelheid. In dat eeuwige moment van beweging neemt de creatie een aanvang. In de kristalheldere
onbeweeglijke etherstof is een eerste vibratie merkbaar,
een impuls van het Zijn. Zijn is vormloze spirituele
ether die zich realiteiten droomt van zichzelf waardoor
de impuls ontstaat. De droom is een eerste rimpeling
in ether, de immateriële materie. Door die uiterst fijne
vibratie komt ether in beweging, ether en ether maken contact met elkaar. Dit is een contact van zelf met
zichzelf in zijn eigen gebied van bewegende zelfkracht
6
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of zijnskracht. Deze eerste beweging in ether door impuls van Zijn is genoeg om alle vormen en krachten te
laten ontstaan die worden gedroomd door het Zijn.
Op dat moment wordt de creatie door de Kracht van
het Zelf, de Bewustzijnskracht ter hand genomen.
Zich uitbreidende ether is zich uitbreidende bewustzijnssubstantie van het Oneindige Lila Wezen. Het
is de causale materie die de oorsprong is van alle
bestaansvormen. Het is een toestand van Zijn waarin
alles nog ligt te slapen maar op het punt staat wakker
te worden.
De vermogens van Zijn zijn Tegenwoordigheid, Vermogen en Impuls. Zijn licht is de heldere straling dat
gelijkt op daglicht. Daardoor is Hij niet zo goed waar
te nemen, daglicht is onzichtbaar, transparant.

D

e Absolute Wereld van
Bewustzijn / Bewustzijnskracht.

Dit is de wereld van de Bewustzijnskracht, die ook de
Ene, de Lila in zich houdt. Zij is het Allerhoogste Lila
Bewustzijn, de Kracht en de Vreugde die alle universums draagt en in stand houdt. In deze wereld is nog
niets gemanifesteerd, alles is nog in een ongeboren
stadium. Deze wereld is boven Tijd en Ruimte. Het
is de wereld van de Ene die Twee is, die het Vele is en
door de Vreugde wordt ondersteund.
Het is de wereld van het Verborgene, de ongemanifesteerde zaadtoestand van de Realiteit. In deze wereld
lijkt het alsof er nog niets is, en toch is alles er. Er is
wel een sfeer van verwachting, die impliceert dat er
iets aan het gebeuren is, en dat is ook zo. Want de
rimpeling in de ether is er, die is eeuwig en gaat niet
verloren. Ieder moment kan er iets gebeuren, waardoor
er een nieuwe realiteit kan worden geboren. Er is een
soort trancetoestand, waarin er van alles kan gaan
ontwaken.
De Bewustzijnskracht heeft, omdat ze ook het Zijn
in zich draagt tezamen met de Vreugde, alle realiteiten in haar Absolute lichaam paraat om ze uit Haar
geboren te laten worden. Dit is een eeuwig proces dat
nooit stopt. Zij draagt het lied in zich dat nog nooit
is gezongen, het zaad van de boom dat nog niet door
de aarde is ontvangen, zij draagt alle psyches in zich
die nog het licht moeten zien. Het uitspansel wacht in
haar tot het zich kan ontplooien in het universum, de
dageraad is in haar aanwezig met blozende wangen en
alle lichten van de regenboog nog gevangen in één fel
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wit licht. De worm is nog vol van de eeuwige slaap. Zij
is de eindeloos volle moederschoot waar alles uit wordt
geboren, in een onafzienbaar moment dat eeuwig is,
boven Tijd en Ruimte.
Altijd weer droomt de Lila Dromer zijn Eeuwige dromen, die verwerkelijkt worden door zijn Bewustzijn en
zijn Bewustzijnskracht. De motor die dit alles op gang
houdt is zijn Vreugde, en zo zijn het allemaal Vreugderealiteiten die het licht zien.
De vreugde is in alles aanwezig, zonder vreugde zou er
niets worden gecreëerd.
In deze Absolute Wereld van de Bewustzijnskracht zijn
ook de Absolute Lila Macht, Wijsheid, Harmonie en
Perfectie aanwezig.

D

e Absolute Wereld van de Geest, de Vreugde

Hier vindt de Eeuwige Manifestatie plaats van
Zijn, Bewustzijn/Bewustzijnskracht en Vreugde, de
Absolute Realiteit in manifestatie. Een creatie zonder
einde en begin. Het is de wereld van de Absolute Geest
met alle realiteiten die zijn gecreëerd vanuit het Oneindige Lila Wezen. Het is een wereld van Vreugde die
eeuwig is. In deze wereld is alles Absoluut. De Vreugde
is Absoluut en er zal daarin nooit een wanklank zijn.
De essentiële ethersubstantie van Zijn kan niet worden
besmet, het is zuivere spirituele stof.
Hier is een Werkelijkheid die heel zuiver is evenals
in de bovenliggende werelden. In deze wereld leven
de Absolute Wezens met hun Absolute Schoonheid,
Evenwicht, Wijsheid en Macht. Zij blijven altijd in
deze wereld, zij wagen zich niet aan het avontuur van
de evolutie en weten dus niets van het aardse bestaan
en hoe het is om te leven in een universum van materie. Zij kunnen ook de realiteit van hun eigen wereld
niet onderkennen. Er zijn geen vormen, hoewel er al
wel iets onderscheiden kan worden van vorm. Maar
het onderscheid is in de eenheid, die onverbrekelijk is.
In de Veelheid van realiteiten en identiteiten verliezen
zij niet de Eenheid die hen allen verbindt. Iedere Veelheid is in zichzelf de Eenheid.
Deze wereld is de geboorteplaats van realiteiten en
identiteiten, alles wat de Ene heeft gedroomd van
zichzelf is door de Bewustzijnskracht gevormd tezamen
met het Bewustzijn en de Vreugde.
Het is een wereld van Absoluut Licht, waar het
Absolute Zelf van de mens vertoeft, maar ook het
Universele Zelf en het Individuele Zelf. In deze wereld
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is ook de psychische entiteit met de Vlam, en er is het
psychische wezen dat zich gereed maakt om de relatieve werelden te gaan verkennen. Zij zijn allen hier
om het avontuur te beginnen van een leven op aarde,
waar zij verdrinken in de duisternis en de modder om
daaruit weer op te rijzen in een evolutieproces dat zijn
weerga niet heeft.
Deze wereld is in zijn Absoluutheid ontzettend mooi.
Vooral omdat er al iets is te zien van de Veelheid
die er achter de Eenheid aanwezig is. Dat vertellen
de individuele vormen die er te onderscheiden zijn
in hun Eenheid. Er is geen eenheid meer van Zijn,
Bewustzijn en Vreugde, de Gesluierde Ene is hier niet,
die is in zijn eigen koninkrijk gebleven. Wel zijn er
de gezichten van hem te onderscheiden van Zijn, het
Bewustzijn en de Kracht, de Vreugde. Maar het is niet
de Eenheid die er in de bovenliggende werelden is.
Voor mensen die de sensatie zoeken zal deze wereld
naar hun idee zelfs saai zijn, want een altijddurende
vreugde, liefde en schoonheid is niet direct wat veel
mensen zoeken. Vandaar dat ze ook gehecht zijn aan
hun aardse bestaan met zijn op-en-neergaande bewegingen, met momenten van blijdschap en tussendoor
veel ellende.
Deze wereld bestaat in de Eeuwige Oneindigheid.
Deze drie werelden van Zijn, Bewustzijnskracht en de
Geest, de Vreugde, zijn allen causale werelden die de
oorzaak zijn van alle andere vormen en krachten in het
universum en de kosmos.
Deze creatie mondt uit in een manifestatie in de
eeuwige tijd en oneindige ruimte van het Waarheidsbewustzijn. Daar zijn ware vormen in een eeuwig
bestaande substantie.
Vanuit het Waarheidsbewustzijn wordt de tijdelijke
manifestatie gecreëerd, de relatieve wereld zoals mensen die kennen.

H

et waarheidswezen

Het waarheidswezen dat leeft in het waarheidsbewustzijn is helemaal geïnvolveerd in de Waarheid die
het is geworden. Hij is een compleet mens, die op het
toppunt van zijn Kennis staat. Want Waarheid is de
Kennis over de dingen, deze gaat altijd over de essentie
van wat een wezen of ding is. Hij leeft daar in een gelukkige staat van zijn, hij kent alles door identiteit van
psyche tot psyche en hij komt op steeds grotere hoog-
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ten in deze wereld. Toch is er nog een stap te doen, de
stap naar de Hoge Woning van de Lila Ene, waar hij
door de Deur naar binnen kan gaan als hij de sleutel
daarvan heeft ontvangen van het gesluierde Zijn. Als
hij deze stap doet en die Woning binnengaat in de
Leegte, dan is hij een onsterfelijke lila geworden, een
vreugdewezen. Dat is het eindpunt van de evolutie, dat
is het nieuwe wezen waar de wereld in het verborgene
al zolang op wacht. Want dit nieuwe wezen is wel
boven alles uitgestegen in de Allerhoogste Realiteit,
maar hij is toch een aards wezen, dat blijft leven op de
planeet en daar zijn werken doet.

D

e lila, het vreugdewezen op aarde

Een lila is slechts een intensivering van het
waarheidswezen, hij is de vreugde geworden. De lila
is de verzoening tussen hemel en aarde, hij verenigt
alles in zich, de Allerhoogste Lila Realiteit, de Absolute
Werelden, de Waarheidswereld en de relatieve wereld.
Anders gezegd, hij is de hogere natuur van ZijnBewustzijnVreugde en de lagere natuur van denken, leven
en lichaam, met de Waarheidswereld daarin besloten.
In het vreugdewezen, de lila, is alles van een grotere
intensiteit. Zijn psychische diamantwitte licht is zeer
intens, zijn vreugdestaat is van een meer schitterend
en verblindend licht dan in de waarheid, zijn kennis
heeft zich zo verdicht dat ze is opgegaan in de vreugde.
Het waarheidsbewustzijn heeft zich verdicht tot een
intens vuur van enthousiaste waarheidsvreugde, de
flamboise. 2

me geheim van de Lila en de Yegue 3, die tegelijkertijd
de allerhoogste minnaar en minnares is, de geliefde.
De eenheid met de Lila Ene is de geheime, alles omhelzende eenheid met Hem, waarin hij alles is door
identiteit van zijn en ook de persoon die hem is geworden, is alles op die wijze. In deze liefde en vreugde
is de allerhoogste kennis aanwezig, maar ook alle
identiteiten en realiteiten. Het waarheidswezen heeft
alles gerealiseerd en is nu een lila vreugdewezen dat de
waarheidskennis op de achtergrond in zich draagt.
Dat is het lichtende perspectief dat de mensheid nog
in het vooruitzicht heeft, op korte termijn of in de
verre toekomst. Het denken, leven en lichaam zijn
allemaal opnieuw gevormd door het Lila, de lila leeft
in het licht, de kracht en de blijdschap van de hogere
werelden, maar hij blijft zijn leven op aarde leven tussen de mensen.

In de Allerhoogste Lila Realiteit treedt het lila psychische wezen binnen in de Woning van de Ene en daar
vindt de eenwording plaats van geest en lichaam in de
geheime witte kamer. Dit is de hoogste realisatie die er
kan zijn in het evolutieproces. Het waarheidswezen, de
psychische mens, is dan alles geworden, ook de Ene,
de Lila. In die bruidskamer waar de allerhoogste regionen van de werelden en de allerlaagste van het elektron
en atoom tot een eenheid worden gebracht, treedt verder niemand binnen. Die eenwording blijft het intie-

Waar dit lila wezen is, wordt duisternis tot licht, er is
kennis en waarheid, schoonheid en vermogen. Alle
materie wordt daardoor aangeraakt, alleen doordat de
lila bestaat. Voor hem bestaat er alleen het bewuste
vreugdespel met zichzelf in de zandbak die de wereld
is, en waar het alle andere zelven en lichamen is.
Hij speelt in de zandbak die hij zelf is en het lijkt voor
het mentaal een complete lila gekte wat hij doet. Hij
lijkt vaak onzeker, weet niet wat hij moet doen met
zijn materiaal. Hij pakt iets, bekijkt het, doet het weer
weg. Hij kijkt er een tijdje niet naar om, om het dan
toch weer op te pakken en het te gebruiken als een
fundament voor een bouwwerk dat blijkbaar nog niet
duidelijk in beeld is. Soms lijkt het een knoeiboel waar
hij mee bezig is, maakt zandkastelen en gooit ze weer
omver, bouwt ze weer op, haalt hier wat weg en daar,
laat het liggen en laat het zo. Opbouw en vernietiging
zijn noodzakelijk om uiteindelijk te komen tot de
harmonie die passend is bij het moment. Verrassing,
verwondering en teleurstelling behoren bij de aard van
het werk dat hij doet, hij moet volhouden, niet aflaten
ermee bezig te zijn tot alles klaar is en perfect. Wat was
verworpen wordt weer gebruikt, wat in de hoek onder

2	
Flamboise: Dit is het vuur dat de eenheid van hitte is. Het
is heet en koud tegelijkertijd. In de flamboise is een hitte
die tegelijkertijd boven het punt uitgaat van de absolute
hitte en onder het absolute nulpunt uitkomt en alles daartussenin. Het is het vuur van de lila bewustzijnskracht.
	De Planck-temperatuur van absolute hitte is 1,41 x 1032 °
Celsius. Het absolute nulpunt is -273,15 °Celsius.

3	
Yegue: Hij is de allerhoogste minnaar die de vreugde
brengt. Hij zorgt voor de eenwording. Hij is de verborgen
ene in de mens, die zich heeft gemanifesteerd op aarde
uit de onbewuste materie van het lichaam. Hij kan binnengaan in de Allerhoogste Realiteit. Hij is de lila vreugdepersoon. Zijn lichaam is één met de psyche en is daarom
ook het Vlammenkind. Hij is minnaar en minnares tegelijkertijd.
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het zand is gegooid wordt weer opgegraven, andere
zaken die een fundament zouden moeten zijn van het
bouwwerk, worden weer weggehaald en voorgoed weggedaan. Achter dit alles is echter het zekere oog van
een lichtende kennis, van een vreugde die oneindig
is en die het menselijk verstand verre overtreft. Het
is de uitmuntende bekwaamheid die wordt omgeven
en wordt doordrenkt door de zachte glimlach van een
blijdschap, een intense gelukzaligheid, die geen einde
neemt en altijd is.
Zo is de lila artiest, het lila Vlammenkind 4, bezig met
zijn lila spel van gelukzaligheid, liefde en schoonheid,
van vrede en verrukking en hij werpt zijn lichtende
straling rondom zich over de gehele aarde waar het
in dansende ritmen de schoonheid en de harmonieën
vertolkt van het vreugdewezen dat hij is.

M

enselijke ideeën

Hoe het in de Absolute Werelden is zal een
mens doorgaans goed in de oren klinken. Menigeen
zal onmiddellijk het oude leven willen verlaten en het
ruilen voor deze wereld. Het opgeven van het bestaan
zoals het nu is, is echter niet de methode. Er kan dan
hoogstens een verlangen zijn naar een soort stilte in
het Nirvana. Daarmee is iemand niet een waarheidswezen of een lila geworden.
Verder kan het idee postvatten dat er in de ontwikkeling van de materie en de ontplooiing van de psyche
een soort hemelse vreugde zou zijn te beleven, veel
meer dan op aarde. Daar willen veel mensen wel van
profiteren. Maar die hemelse vreugde is er niet, het
is een aardse vreugde die er is, in een aards lichaam.
En ellende en pijn ontvluchten zal ook niet lukken,
want zo werkt het evolutieproces niet. De allerhoogste
vreugde kan nooit worden gesmaakt als men het aardse
bestaan verfoeit, het gaat er juist om alles te gaan omhelzen en lief te hebben.

Wees wel waakzaam, want het kleine verstand kan niet
zoveel begrijpen van wat het lila aan een mens doet.
Het is altijd kleintjes bezig met normen en regels en
met oordelen. Het heeft een nogal nauwe blik op de
dingen, vergist zich altijd, en er is vaak een zeer onwetende agressie tegen alles wat vreemd is of wat het niet
snapt.
Dat benarde verstand kan de snelheid van handelen
van het lila totaal niet plaatsen, en het is onmogelijk
het te snappen. Het gaat boven het verstand uit.
Dus, wie het pad wil gaan, moet openstaan voor al
de acties van het lila, zonder daar een oordeel over te
hebben. Hij moet wel heel goed kijken wat er gebeurt
en wat het lila doet in een actieve, geïnteresseerde
houding. Dan wordt langzaamaan duidelijk wat de
uitvloeisels van de lila handelingen zijn aan diegene
die de weg van de evolutie wil gaan. Hij kan er dan
gewoon plezier in krijgen om de lijnen te volgen die zij
uitzet zonder ogenschijnlijke planning. Dan komt er
de blijdschap over de ontdekkingen over hoe de mens
zelf is en over wie het lila is. En daar gaat het vooral
om.
De ontwikkeling van de materie is geen ontwikkeling
voor slappelingen die alles wat ze niet willen zien, ook
willen ontvluchten. Het moet ook niet zo zijn, dat iemand bij het eerste het beste vogeltje dat een poepje
laat vallen op zijn pad, meteen ontmoedigd is. Deze
weg is er voor de dapperen, die alles willen omhelzen,
alles willen worden zoals de Ene die ook alles is.
Wie met het lila op pad gaat, hoeft voor niets of
niemand bang te zijn in de gehele wereld, want wie zal
hem iets aandoen als het lila het niet toelaat?

Iedereen die de ware vreugde wil proeven en beleven
zal op pad moeten gaan met het lila en zich overgeven
in haar handen. Zodat zij alles kan doen om de psyche
te ontplooien en de lichaamsmaterie te ontwikkelen
in een evolutieproces. Alleen dat grootse werk leidt tot
ware kennis die uiteindelijk uitmondt in de vreugdevolle staat van de lila.
4	
Vlammenkind: Dit is de psyche die een eenheid vormt
met het lichaam dat de Yegue is, een andere naam voor
het nieuwe wezen op aarde, de lila.
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naar het lichtende paradijs
De schilder Gustave Caillebotte

G

ustave Caillebotte1 is een bijzondere man, ook al is hij nooit een vooraanstaand schilder geweest. Hij is bescheiden, dringt zich niet naar de voorgrond. Hij maakt nooit reclame voor eigen werk, wel voor de impressionisten Renoir, Manet, Cézanne, Degas, Berthe Morisot en anderen. Hij
is rijk, heel erg rijk, koopt vaak werk van hen aan en organiseert tentoonstellingen voor hen zodat ze kunnen blijven schilderen. Hij is in feite de
drijvende, onbekende kracht die hen steunt en onderhoudt, zonder dat
hij zich daarop laat voorstaan.

1 Afbeelding: Caillebot ‘Autoportrait avec chapeau d’été‘ - 1872 - olieverf op canvas

E

en gedurfde schilderstijl

Zijn eigen schilderijen getuigen van een zicht op
vernieuwing, ze zijn gedurfd voor die tijd, hij hoeft
zich niet aan te passen aan de tendensen door anderen
ingesteld, hij is vrij om te doen wat hij wil. Hij mag
van zijn ouders zelfs schilder worden, als hij eerst een
rechtenstudie doet, waarvoor hij met lof slaagt.
Caillebotte is in het begin van zijn schilderscarrière
een impressionist. Hij laat bij anderen een beeld van
10
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zichzelf na als een begaafd amateurschilder, mecenas
en verzamelaar van impressionistische kunst.
Hij schildert heel veel de nieuwbouw van het door
baron Haussmann verbouwde Parijs, natuurlijk de tuinen van zijn ouderlijk huis in Yerres en later zijn eigen
landgoed in Petit-Gennevilliers. Zijn werk laat zien
wat zijn passie is, het nieuwe Parijs, bloemen en kanovaarders tezamen met zeilschepen. Daarnaast is hij nog
filatelist en een liefhebber van de fotografie.

3Inhoudsopgave

Schilderkunst
Ondanks het feit dat het hem aan niets ontbreekt, is
hij altijd op zoek naar warmte, geluk en oneindige
verten waarin hij het licht wil ontdekken. Dat is het
opmerkelijke in zijn schilderijen.

H

et nieuwe Parijs

Caillebotte is erg geboeid door de stedebouwkundige aanpassingen van Parijs door Georges-Eugène
baron Haussmann. Haussmann is een Frans stedenbouwkundige die in opdracht van Napoleon III de
ingrijpende verbouwing van Parijs in de tweede helft
van de negentiende eeuw ter hand neemt.
Napoleon III wil niet weer zo’n chaos als bij de junioproer in 1848. Hij wil in plaats van de kronkelige,
smalle straatjes in de binnenstad brede boulevards
aanleggen, waardoor het voor opstandelingen niet
meer mogelijk is om barricades op te werpen. Ook kan
er dan met zwaar geschut worden gewerkt en kunnen
troepen veel sneller worden verplaatst.
Zo maakt Haussmann een ontwerp voor de twaalf
boulevards die er heden ten dage nog steeds zijn, en
die hij als een ster midden in de stad laat aanleggen
met de Arc de Triomphe op de Place de l’Etoile als
middelpunt.
Om dit gehele plan uit te voeren moet het middeleeuwse deel van de stad het ontgelden. Er blijft bijna
niets van over, zestig procent van de bebouwing van de
toenmalige stad verandert. De Boulevard Haussmann
is naar hem genoemd, het is nog steeds een beroemde, chique boulevard. Mirra Alfassa woonde daar op
nummer 62, Gustave en Martial Caillebotte woonden - tot Martial huwt - op de kop van het gebouw
op nummer 31, een appartement op de zesde verdieping met een balkon. Gustave heeft vanuit dit appartement veel schilderijen gemaakt van de boulevards en
straten ‘in vogelvlucht’. Hij is diegene die vastlegt op
zijn doek hoe de voortgang van de verstedelijking van
Parijs plaatsvindt. Hij heeft dat proces vrijwel vanaf
zijn geboorte meegemaakt, het hoort bij hem, het is als
het ware zijn eigen ademhaling. Hij schildert de brede
boulevards met de mensen in hun kleding volgens de
nieuwste mode. Hij is heel geboeid door die moderniteiten, de ijzeren brug ‘Le pont d’Europe’, de nieuw
gebouwde huizen, de nieuwe straten en plaveisels van
de stad. Vooral ook de mensen die hij schildert aan het
raam geven een indruk van het verschil tussen binnen en buiten, tussen de nieuwe stad en de intimiteit
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Het pand aan de Boulevard Haussmann
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Un refuge, Boulevard Haussmann - 1880 (81x101 cm)

van het balkon of het vertrek. Het raam heeft een zeer
actieve rol in zijn schilderijen, het geeft een aparte blik
op de buitenwereld weer. Typerend is dat de mannen
vaak op het balkon staan, de vrouwen zitten achter het
raam.
Het schilderij ‘Un refuge, Boulevard Hausmann’ uit
1880 geeft een plein weer, van bovenaf gezien. Het
laat zien hoe de stad een verandering heeft ondergaan,
maar het laat vooral zien hoe dit verkeerseiland er
vanuit het appartement van Caillebotte uitziet. Zijn
stadsgezichten zijn heel lichtend, er is altijd zon, zelfs
al schijnt deze niet. Regen maakt hij licht en vrolijk,
heldere lichtende plekken op straatstenen. Hij zoekt
altijd het licht en het geluk.
Toch hebben deze doeken ook iets heel nostalgisch,
een verlangen naar vroegere tijden vóór de periode
Haussmann, toen alles in Parijs nog niet zo was gemoderniseerd.

E

en mecenas

Les raboteurs du parquet -1875 (102x146,5 cm)

Bijna 20 jaar lang ondersteunt hij de meestal arme
impressionisten en organiseert tentoonstellingen op
zijn kosten, koopt schildersmateriaal en huurt ateliers
voor hen. Omdat hij zelf geen erkenning nodig heeft,
hij hoeft niet van de opbrengst van zijn schilderijen te
leven, kan hij ook afwijken van wat er in de schilderkunst gebruikelijk is. Dat is bij zijn eerste werk ‘Les
raboteurs de parquet’, de Parketschavers, te zien, en
bij de beregende Parijse straat, ‘Rue de Paris, temps
de pluie’. Zulke alledaagse onderwerpen zijn doorgaans niet de moeite om te schilderen. Hij wordt door
tijdgenoten bekeken als een miljonair die in zijn vrije
tijd als hobby schilderen heeft. En zo is Caillebotte een
grote onbekende, niemand kijkt er naar hem om. Als
hij bij zijn dood zijn hele collectie impressionistische
schilderijen vermaakt aan de Franse staat, is er niets
van hemzelf bij, wat wel iets zegt over zijn eenvoud en
bescheiden karakter. Hij geeft zijn eigen werk meestal
weg en verkoopt eigenlijk niets. De staat accepteert
trouwens maar één derde, niet wetend wat de grote
waarde van deze schilderijen is.
Pas na 1994 krijgt hij enige bekendheid door enkele
tentoonstellingen die er zijn georganiseerd met zijn
werk. In Europese musea is er bijna niets van hem te
vinden, alleen in het Musée d’Orsay en Musée Marmottan Monet in Parijs. Veel van zijn werk is in privébezit.

Rue de Paris, temps de pluie - 1877 (212,2x276 cm)
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Zijn schilderijen verschillen heel erg van elkaar, sommige zijn uitmuntend, anderen wat meer als van een
begaafde dilettant. Caillebotte is ondanks zijn rijkdom
een leuke bescheiden man, hij meet zich geen allures
aan, gaat gewoon onopgemerkt zijn eigen gang, zonder
zich veel aan te trekken van wat anderen van hem vinden. Hij zoekt naar het oneindige licht en het geluk.

‘men nu eenmaal vroeg sterft in onze familie.’
Als in 1878 ook zijn moeder sterft, wordt het familielandgoed in Yerres verkocht. De beide broers wonen
al op de Boulevard Haussmann, maar kopen nu een
eigen landgoed in Petit-Gennevilliers. Daar laten zij
aan de oever van de Seine een huis bouwen van Franse
zandsteen met twee etages en ernaast een klein huisje

Z

ijn leven

Gustave Caillebotte wordt geboren in Parijs en
sterft op heel jonge leeftijd op zijn landgoed PetitGennevilliers vlakbij Parijs. Hij leeft maar kort, van 19
augustus 1848 tot 21 februari 1894. Hij is een zoon
uit het derde huwelijk van zijn vader met Céleste Daufresne, nadat de eerste twee vrouwen zijn overleden.
Zijn oudste halfbroer is priester, en hij heeft nog twee
broers, waarvan er een jong sterft. Martial, die componist is, is de broer waar hij veel mee optrekt, zij hebben
dezelfde interesses.
Zijn vader is rijk geworden in de lakenindustrie door
dit soort textiel te verkopen aan de legers van Napoleon III. De zomers brengt de familie door in Yerres,
een landgoed met tuin, groentetuin, oranjerie, weiden
en bossen van 11 hectare groot net ten zuid-oosten van
Parijs. Dit landgoed wordt aangekocht als Gustave 12
jaar oud is.
Gustave behaalt in 1870 zijn rechtendiploma en neemt
schilderlessen bij Léon Bonnat, hij leert dan de impressionisten kennen. Hij studeert vanaf 1873 aan de
Academie voor Beeldende Kunst. In Yerres maakt hij
zijn eerste studies waar hij speelt met licht en donker.
Tachtig van zijn schilderijen verbeelden taferelen van
het domein Yerres.
In 1874 sterft zijn vader en laat alles na aan zijn weduwe en drie kinderen. Zijn moeder blijft op het
landgoed Yerres wonen, waar Caillebotte heel veel
schilderijen maakt van de tuinen en omliggende landerijen, maar ook dagelijkse taferelen van zijn moeder en
familie. Hij breekt daarmee wel met de strakke tendens van die tijd, door levensecht te schilderen zonder
dat iemand poseert. De doeken zijn daardoor heel
realistisch en vol kleine, grappige details. Zijn schilderij ‘Les raboteurs de parquet’ wordt niet geaccepteerd
door de Salon, het is te alledaags. Tegenwoordig is het
te zien in het Musée d’Orsay in Parijs en het wordt
beschouwd als een van zijn beste werken.
Naar aanleiding van de vroege dood van zijn 25-jarige
broer René maakt hij zijn eerste testament, omdat
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Yerres. De l’exèdre, le porche de la demeure familiale
1875 (40x26 cm)

met een etage met een atelier voor Gustave. Daarbij
komen in 1888 nog een botenhuis en een lange, brede
plantenkas.
Vanaf 1886 schildert Caillebotte minder, alleen composities van de tuin. Hij gaat liever zeilen en tuinieren, nog meer als zijn broer in 1887 huwt met Marie
Minoret. Het appartement aan de Boulevard Hauss-
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mann wordt verkocht en ze gaan in Petit-Gennevilliers
wonen. Gustave koopt het deel van zijn broer, zodat
hij het huis nu zelf in eigendom heeft en koopt regelmatig land bij van de buren. Hij zorgt altijd voor een
pied-à-terre in Parijs, zodat hij daar ook vrij kan vertoeven. Kleine hondjes zijn heel vaak aanwezig op vele
schilderijen.

Z

ijn schilderwerk

Bij Caillebotte vallen de parklandschappen op,
waarbij hij vooral probeert licht en kleur te laten
domineren, zijn familietaferelen in Yerres en de taferelen die zich afspelen aan de rivier met varen, kanoën,
zwemmen, vissen. Daarnaast zijn er wat binnenhuisvoorstellingen.

Caillebotte - zelfportret
1892 (40,5x32,5 cm)
Hij ontwikkelt een eigen persoonlijke, heel originele
stijl. Hij werkt niet met snelle streken zoals zoveel
impressionisten dat doen, of met gescheiden kleurtinten. Wel maakt hij een heel handig gebruik van het
perspectief en de omlijsting van de scene, vooral te
zien in zijn Parijse taferelen. Zijn lichteffecten zijn
heel typisch voor hem. Hij is vooral geïnteresseerd in
de horizon die er vaak niet is, in een gesloten tafereel
waar toch door licht iets verwachtingsvols te ervaren
is wat boeit. Wat zal het zijn wat daar in het verre
licht verborgen is, of in de bosrand vol tintelingen van
goudgeel zonlicht?
Hij heeft een manier van schilderen die nooit gehaast
14

|de Gouden Visie 11-4|

of snel is, hij neemt de tijd. Hij bereidt alles degelijk
voor, werkt met tekeningen die hij zorgvuldig overtrekt en maakt veel schetsen. Hij zoekt naar de harmonie van de dingen, naar de warmte die hij zo graag zou
ervaren, maar niet vindt.
Zijn voorkeur gaat uit naar olieverfschilderijen op
doek en pastels, in een niet te groot formaat, zo rond
50×60 cm. Voor grote schilderijen, zoals ‘Rue de Paris,
temps de pluie’, ‘Le pont de l’Europe’ van 124×180
cm en ‘Les raboteurs de parquet’, neemt hij heel veel
tijd. Hij prepareert alles tot in de puntjes en maakt er
veel schetsen voor. Zijn pogingen om te komen tot
heel zorgvuldig tekenen en modelleren met enkele
kleurschakeringen gecombineerd met heldere, lichtende kleuren, gewaagde perspectieven en een heel intens
gevoel voor het schilderen van natuurlijk licht, zijn in
al zijn schilderijen te ervaren als iets nieuws voor die
tijd. Dat licht opent voor hem perspectieven die nog
verborgen zijn, maar die hem mateloos boeien.
Tussen 1873 en 1880 heeft hij meer dan twintig
pasteltekeningen gemaakt. Hij gebruikt daarin vooral
een prachtig blauw, iets wat niet goed valt. Hij krijgt
daarop veel kritiek.
Hij is vooral een originele en onverschrokken schilder, hij durft anders te zijn dan anderen. Hij valt op
door zijn simpele onderwerpen, de eenzaamheid van
zijn personages die niets met elkaar te maken lijken te
hebben, maar ook door zijn zicht op de natuur. Ook
zijn techniek is speciaal: hij lijkt fotografisch, maar hij
heeft hele specifieke perspectieven die opeens eindigen. Hij schildert graag onderwerpen buiten, die hij
thuis uitwerkt. Hij geeft de aanzet tot de realistische
stroming, die is nagevolgd door de Amerikaan Edward
Hopper in de 20e eeuw.

T

uinieren met Monet

In het begin schildert Caillebotte het landgoed
van zijn familie in Yerres, waar hij ook de smaak van
het tuinieren te pakken krijgt. Dit huis heeft een uitgestrekte Engelse tuin met paviljoens en het riviertje l’
Yerre dat erlangs en doorheen loopt, het is er vol van
de geur van sinaasappelbomen en rozen. Het is erg
landelijk, maar heel anders dan later in Gennevilliers,
ten zuiden van Parijs, waar hij vanaf 1887 zijn eigen
paradijsje schept. Bij dit huis legt hij prachtige tuinen
aan en laat er een grote serre bouwen. Vanaf 1879 is de
plantenwereld voor hem nummer één, net zoals bij zijn
vriend Claude Monet, met wie hij vaak planten uitwis-
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selt. Deze tuin kan zeker wedijveren met die van Monet
door de vele verschillende plantensoorten en kleuren.
Hij heeft de tuin zodanig aangelegd, dat er geometrische borders zijn die vol staan met hyacinten, irissen,
klaprozen, zonnebloemen, margrieten, gladiolen of
dahlia’s gerangschikt naar een kleurschema waarbij de
ene kleur overgaat in de andere. Dit verandert dan per
seizoen, van voorjaar tot herfst. Daar wordt Gustave
hogelijk door geïnspireerd. Monet komt zijn tuin vaak
bezoeken en refereert vaak aan de ervaringen van zijn
vriend met de tuin. Ze praten met elkaar over de te
bouwen kassen voor Monet, waar Caillebotte ervaring
mee heeft. In zijn langwerpige, geometrische kas, die
zich als een lang koord door de tuin slingert, kweekt
Caillebotte de mooiste en kostbaarste planten, waaronder zijn zeldzame orchideeën die hij schildert met veel
liefde. Hij probeert ze zo te schilderen, dat ze een heel
zachte, warme schijn uitstralen. Hij legt er zijn eigen
zacht lichtende verlangen in.
Monet en Caillebotte hebben contact met kwekers
zoals Latour-Marliac over waterlelies of met de kweker
Truffaut over het kopen van zaden en ze gaan samen
naar tuintentoonstellingen.
Zij corresponderen ook veel over de tuin en de groenten. Caillebotte schildert in de tuin van Monet en
ook in zijn eigen tuin in Le Petit-Gennevilliers. Zijn
werk onderscheidt zich van de impressionisten door de
donkere kleurtonen en het gebruik van perspectieven
waardoor de kijker als het ware in het landschap wordt
opgenomen. In zijn bloemvoorstellingen legt hij een
energie en een kracht die hij ontleent aan de bloem,
de geuren ervan zijn bijna op te snuiven vanuit zijn
schilderijen.
Uiteindelijk omvat zijn terrein in 1888 na verschillende aankopen van het land van de buren meer dan een
hectare. Hij installeert er vervolgens een automatisch
beregeningssysteem.
Maar het verlangen naar iets lichtends en warms, zodat
hij dat in zijn schilderijen benadrukt, blijft.
Hij verhuist in 1888 definitief naar het platteland van
Petit-Gennevilliers, waar hij tot zijn dood blijft wonen
en waar hij nog de weerschijn kan schilderen van licht
en schaduw op de velden met de verschillende gewassen. Uiteindelijk voelt hij zich prettig in het rustige
landschap van de weilanden en de graanvelden, daar
vindt hij de harmonie in zijn visie op de natuur zoals
zijn oog die ziet. Dat is te zien in zijn werk ‘La plaine
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de Gennevilliers, champs jaunes’ uit 1884. Daar vindt
hij de serene stilte en de warme, wat donkerder tinten
waar hij zo van houdt.

C

hrysanten voor de impressionisten

Octave Mirbeau, een Frans schrijver en vriend
van Caillebotte, verzamelt chrysanten. Hij is er
helemaal weg van, hij heeft er tweehonderd in potten staan en hij is idolaat van hun schoonheid. Hij
vraagt aan Caillebotte om ze te komen bekijken. Hij
heeft dertig uitzonderlijk grote enkelbloemigen met
vreemde vormen en in prachtige kleuren. Het zijn niet
zomaar bloemen, het zijn fantastische wezens voor

Touffe de chrysanthèmes, Jardin de Petit-Gennevilliers
1893 (98x59,8 cm)
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hem, levend geworden goden uit de Japanse mythologie. Dat is fascinerend voor de impressionisten, hun
aanblik en hun exotische uitstraling herinneren hen
aan verre culturen die hen inspireren. De chrysanten
zorgen voor nieuwe inzichten, voor het kiezen van
andere perspectieven in hun schilderijen. Caillebotte
versiert de deur van zijn eetkamer met een schilderstuk
waarbij iemand zich waant in zijn orchideeënkas. Hij
schildert ook een lambrisering met Oostindische kers
die zich beweegt in een ongedefinieerde ruimte, en
vier tableaux met margrieten, geïnspireerd door Japan,
waarmee hij een muur versiert.
Het zal op dat moment niet lang meer duren of Monet
heeft zijn vijver met waterlelies. Caillebotte zal deze
echter nooit zien, en ook niet met Monet praten over
zijn zeldzame blauwe waterlelie, want hij overlijdt in
februari 1894. In mei van dat jaar roept Monet zijn
eerste waterlelies af bij Latour-Marliac. Monet heeft
verdriet over zijn jong overleden vriend en mecenas
met zijn vele talenten en interesses. Monet sprak over
zijn uitstekende schildertalenten, maar hij sprak ook
over Caillebotte als een uitstekende tuinman. Volgens
Renoir is de uitstraling van de schilderijen met niemand anders te vergelijken.

P

ostzegelverzamelaar

Zijn verzamelwoede strekt zich ook uit naar de
filatelie, samen met zijn muzikale broer Martial zet hij
een omvangrijke collectie met postzegels op, ze pakken
het groot aan, zoals met alles wat ze doen. Caillebotte
is de oprichter van la Société Française de timbrologie,
in 14 juni 1875. Hij doet dit samen met de arts Jacques Legrand en Arthur de Rothschild.
Zij zijn de eerste verzamelaars die ook een collectie
hebben met postzegels die verschillende kleurnuances
hebben, maar daarnaast hetzelfde zijn. In 1887 stoppen ze met de collectie en bieden hem aan Tapling, een
van de meest vooraanstaande filatelisten van Engeland,
aan. Zij krijgen er een zeer aanzienlijk bedrag voor.
Als Tapling sterft in 1891 laat hij de collectie na aan
het British Museum in Londen. Deze collectie bevat
bijna alle postzegels die in de wereld zijn uitgegeven
tussen 1840 en 1890.

S

chepen

Caillebotte is van jongs af aan gecharmeerd van
zeilen en is dan ook lid van de zeilclub van Parijs in
Argenteuil.
16
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Hij kanoot al sinds heel jonge leeftijd op de Yerres, de
rivier die door het landgoed van zijn ouders stroomt.
Het spel met het water en het licht boeit hem, maar
ook de boten en de mensen. Dit is al snel op zijn
doeken terug te vinden, veel schilderijen verbeelden
kanovaarders op een rivier. Alfred Sisley zorgt dat hij
serieus geïnteresseerd raakt in zeilen en Martial volgt
zijn voorbeeld. Hij koopt zijn eerste grote zeilboot in
1878 die hij ‘Iris’ noemt. Hij wint er ook wedstrijden
mee. Hij laat nog verscheidene boten maken en gaat
ook zelf ontwerpen met behulp van een vriend van
hem. Hij ontwerpt dan de zeilboot ‘Jack’, zijn eerste
werk. Later volgen een clipper en een sloep. Hij experimenteert op zijn eigen manier, vol nieuwe inzichten
en ideeën. Hij doet ook nieuwe uitvindingen zoals een
nieuw, duur grootzeil, een spinnaker, van kunstzijde.
In 1886 construeert Gustave samen met Luce, waarmee hij is geassocieerd, een eerste boot onder zijn
patronage. Ferdinand Luce is een botenconstructeur
waarvoor Caillebotte een huis heeft gebouwd naast
het zijne. Hij verhuurt dat huis aan hem. Een andere
associé is Maurice Chevreux, een scheepsarchitect.
Langs deze weg worden alle zeilboten gebouwd volgens
ontwerp van Caillebotte. Ze worden overal gekocht,
vanaf Le Havre tot aan Argenteuil. Bij zijn dood
bezit hij 32 boten en heeft 22 zeilboten geconstrueerd
tussen 1882 en 1893. Naast deze boten heeft hij ook
nog 14 wedstrijdzeilboten die hem meer dan honderd
prijzen opleveren. Zijn broer zet dit werk voort tot
ongeveer 1900.

P

lotselinge dood

In 1894 sterft Gustave Caillebotte onverwacht aan
een beroerte nadat hij heeft kougevat na een dag werken
in de tuin. Hij is 45 jaar. Zijn vrienden-impressionisten
zijn opeens hun beschermheer en compagnon kwijt.
Het huis in Yerres is tegenwoordig in bezit van de gemeente en het park is open voor het publiek. Zijn huis
in Petit-Gennevilliers met omringende tuinen is in de
zomer van 1944 gebombardeerd door de geallieerden.
Alles is verloren gegaan. Er is nu een fabriek op het
terrein gebouwd.
Hij heeft ongeveer 600 werken nagelaten, olieverfschilderijen, pasteltekeningen en tekeningen. Deze zijn
meestal geërfd door zijn naaste familie, want hij had
het niet nodig ze te verkopen. De meeste schilderde hij
in Petit-Gennevilliers.
Hij is vooral gevierd in de Verenigde Staten.
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L’Yerres, effet de pluie (De Yerres, het effect van de regen)
Olieverf op doek, 1875 (80,3 × 59,1 cm)
Sinds 1971 in bezit van de Indiana University Art Museum te Bloomington.

Dit werk is geschilderd op het landgoed Yerres, het is
een van zijn eerste werken. Het laat het wateroppervlak zien van de smalle rivier de Yerres terwijl het licht
regent.
Het aantrekkelijke is de eenvoud van het schilderstuk.
Er is te zien dat Gustave het licht in Yerres goed in zich
heeft opgenomen, de compositie is ook heel verfijnd.
De boomstammen, die kaarsrecht verticaal staan,
benadrukken de rust en de kringen die de druppels in
het water vormen. Ze spiegelen zich in het water en
verdwijnen in de ronde cirkels. De rechte weg is in
een schril contrast met de natuurlijke rivierkant aan de
overzijde. Door de bomen heen is ver een landschap
te zien dat vervaagt in een verte die zelf ook vaag is
gehouden. Bijna niet te zien ligt er ook een boot aan
de kant. In dit werk is een tintelend en zoet verlangen
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naar de lichtende oneindigheid.
Het spiegeleffect in de golfjes wordt vooral benadrukt
door de dikke en korte streken waarmee klodders verf
op het doek zijn gezet, dit in tegenstelling tot de donkere bomenpartij die heel glad en verfijnd is geschilderd. Hemel en aarde omhelzen elkaar in het groene
water van de rivier, als twee geliefden die elkaar eindelijk fysiek kunnen ervaren in deze lichtende wateren.
Caillebotte laat zien hoe hij onder de indruk is van de
schoonheid van zijn omgeving. Licht vervloeit door
donkere bomen in bruin en groen en het wordt opgenomen door water, dat daardoor zelf licht wordt en het
spel van een lichtend vermogen laat zien in bewustzijn
dat stil is en schouwt. Alhoewel Caillebotte het zelf
niet zo zou verwoorden, is dit wat hem vooral inspireert en voedt in al zijn overvloed.
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Les Orangers (De sinaasappelbomen)
Olieverf op linnen, 1878 (157 × 117 cm)
Museum of fine arts, Houston
De strooien hoed van Martial, zijn getailleerde witte
jasje en zijn paarse schoenen getuigen van modieuze
moderniteit. Zoé is gekleed in een gestreept jurkje en
rode laarsjes, eveneens met een leuk strooien hoedje op
haar hoofd.
Het is een schilderij vol beweging door het draaiende
pad in de tuin, terwijl er tegelijkertijd een grote rust
heerst door de lezende man, de houding van het meisje
en het slapende hondje. Het is alsof de tijd stilstaat in
een universum vol beweging, van een zon die brandt
op het heetst van de dag, met al zijn prachtige lichtende en schitterende tinten op gras, bloemen en het
grindpad.
De kleuren spetteren er aan alle kanten uit.
Het boeiende is ook de werking tussen heel schitterend, fel zonlicht en de koelte van de schaduwpartij,
waarin alles een blauwig effect heeft. Zelfs de witte
versaillesbakken zijn wat blauw evenals het overhemd
van Martial en de jurk van Zoé. Het donkergroene
blad van de sinaasappelbomen versterkt die koelte alleen maar.

De voorstelling verbeeldt een lezende componist
Martial Caillebotte met zijn nichtje Zoé op het terras
van het landhuis Yerres. De zon schijnt volop. Er is een
hondje aanwezig dat lekker in de zon ligt te dutten,
terwijl de personen zich ophouden in de schaduw van
de sinaasappelbomen, die in versaillesbakken staan. Ze
worden in de winter in de oranjerie opgeslagen, vlakbij
het landhuis.
De Engelse stijl van de tuin is goed te zien, strakke
lijnen en ordelijk aangelegde perken. Caillebotte
bemoeide zich persoonlijk met de groei en bloei van
veel planten en bomen op het landgoed. De tuinstoelen van François Carré staan her en der verspreid,
achtergelaten door diegenen die er het laatst op hebben gezeten. Hieruit spreekt de eigenzinnigheid van
Caillebotte, want normaal zouden deze stoelen in het
gelid moeten staan.
18
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De harmonie van Gustave die hij vindt in het landschap en daardoor in zichzelf, voert de boventoon. Er
is in het tafereel een sfeer van menselijk geluk te ervaren, een geluk dat zich vooral uit door de rijkdom van
de omgeving en de personen die erin aanwezig zijn.
Niets wijst op het onheil dat hen in oktober van dat
jaar zal overkomen, als de moeder van Gustave en
Martial overlijdt, waardoor het landgoed enige maanden daarna zal worden verkocht.
Caillebotte is zich altijd heel erg bewust van de kortstondigheid van het leven, en juist daardoor is dit werk
een illustratie van een menselijk geluk dat er kan zijn,
maar dat zo weer verloren kan gaan. Onverwacht,
zonder voorgaand bericht, kan alles veranderen. En
hoewel de donkergroenheid van de sinaasappelbomen
glanzend is en blijvend, werpt het toch de schaduw
vooruit van de dood die in alles aanwezig is, zelfs in dit
meest zonnige en gelukkige tafereel.
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Les Roses, jardin du Petit-Gennevilliers (De Rozen, tuin van Petit-Gennevilliers)
Olie op linnen, rond 1886 (89 × 116 cm)
Particuliere collectie

In zijn kleine landgoed in Petit-Gennevilliers voelt
Gustave zich helemaal op zijn gemak. Hij vindt er de
rust die hij in Parijs niet vindt. Hij verenigt hier zijn
artistieke talent met zijn tuinaspiratie. Vooral hier is
hij bloemen gaan schilderen die hij opkweekt in vazen
of in gedurfde composities bijeengebonden.
Er zijn niet veel beelden van de tuin die hij daar heeft.
Dit is een van de weinigen, waarbij de rozen de hoofdrol spelen samen met zijn vriendin die hij heeft sinds
1883. Zij heeft een hondje, Carlin, dat vief toekijkt
bij alles wat zij doet, ook hoe zij vol aandacht is voor
de aan stokken gebonden rozen die uitbundig bloeien.
Dit jonge meisje heeft een blauwe japon aan en draagt
een strohoed. Het is Charlotte Berthier, zij is elf jaar
jonger dan Gustave. Zij poseert niet, het is een tafereel
dat zich voordoet in het dagelijkse doen, het bekijken
van rozen in het perk nabij het huis met haar hond in
de buurt. Caillebotte leeft met deze vrouw tot aan zijn
dood in 1894.
In deze omgeving ontvangt hij zijn vrienden impressionisten die meestal in Parijs wonen.
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De zoete zachtheid van het beeld is opvallend. Het
meisje en de rozen zijn de lichtende elementen in het
bestaan van Gustave Caillebotte, want zo schildert hij
hen. In de vrij sombere, grijzige omgeving van het huis
zijn zij als lichtende zonnen, vooral door de strooien
hoed, die een uitbundig geel uitstraalt dat toch ingehouden is. De liefde van Gustave omvat het meisje,
die weer de rozen omvat die hij kweekt. Zo is de cirkel
van de liefde rond, zo beleven zij beiden hun nabijheid in de tere roze kleuren van de rozen en het zacht
tintelende licht van bloemen, het lichte groen en een
oplichtend grindpad. Overal geeft Caillebotte kleine
aanzetten van rode bloemen, die zijn liefde verbeelden
waarin hij Charlotte hult.
De grove aanzetten van de perken staan tegenover de
zorgvuldigheid waarmee hij de japon, het gezicht en
het hondje schildert. Iedere plooi van de japon is te
zien, evenals de haren in de vacht van Carlin.
Een liefdevol tafereel waarin het geluk verborgen leeft
in eenvoudige dingen.
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Périssoires sur l’Yerres, (Kanovaarders op de Yerres)
Olie op linnen, 1878 (157 x 113 cm)
Musée des Beaux-Arts de Rennes.

In 1878 verbleef Gustave grote delen van de zomer
nog op het landgoed van zijn ouders in Yerres. De
kano’s worden périssoires genoemd, omdat ze heel
fragiel zijn en een platte bodem hebben. Dat doet aan
alsof ze zo om zullen vallen. Het tafereel straalt kalmte
en rust uit, zelfs de roeispanen maken geen lawaai als
ze het water wegduwen zodat de kano vooruitgaat. Het
is een schilderij vol heimwee naar het mooie en goede.
Waarschijnlijk is het de rivier de Yerres die hij schildert, de rivier van zijn jeugd, van zijn verlangen. Het is
de zoetheid van het leven die hij hier verbeeldt, op het
water met zijn vele lichtspiegelingen en omgeven door
het groen van de natuur. De rivier lijkt wel te eindigen
in het licht, alsof de kanoërs varen naar een onbekende
bestemming, die vol zon en leven is.
20
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En alles beweegt zich in het licht, het water krijgt
daardoor een grote levendigheid evenals het dichte,
de rivier omringende groen. De mannen worden ook
geleid door dat licht, dat hen in de onbekende verte
toewenkt. Een licht dat lijkt te leiden naar een soort
onbekend paradijs, dat ze heel langzaam maar zeker
naderen.
De trillingen van het water veroorzaakt door het
roeien, maken alles heel levensecht. Wat zal hen te
wachten staan, daar aan het einde van de lichttunnel
vol groen en zon? Dat wat Gustave zo zoekt en waarnaar hij verlangt, die lichtende oneindigheid waar het
goed toeven is?
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La plaine de Gennevilliers, champs jaunes (De vlakte van Gennevilliers, gele akkers)
Olie op linnen, 1884 (54,5 × 65,4 cm)
Wallraf-Richartz-Museum, Keulen

Een heel eenvoudige compositie van de velden bij
Gennevilliers. Zij zijn beplant met allerlei gewassen,
waardoor er een palet ontstaat van vele kleuren en
nuances van groenen, geel en geelbruin. Het oog reikt
naar de horizon, waar bossen en misschien een klein
dorpje te zien zijn. Alles is stil, alles is warm, de lucht
is vol zomerige tinten, goudachtig van kleur, alsof er
ergens een zacht vuur is dat alles verwarmt en verlicht.
Vooral de stille warmte is voelbaar en haast hoorbaar,
niets beweegt. De toeschouwer valt als het ware in
de vlakte vol kleur en geur en een verre verte waarin
opnieuw verre verten verborgen zijn.
Zo droomt Caillebotte zijn eigen dromen van oneindigheid vol kleuren en zachte tapijten van vegetatie
waarin hij kan schuilen en zacht kan rusten en waarin
hij zijn eigen paradijs creëert.
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Altijd weer zijn er in zijn natuurtaferelen die elementen te vinden van een verloren paradijs dat weer ontdekt moet worden, weer moet worden gevonden om
voor altijd te zijn in hem, zodat het nooit meer verloren zal gaan.
Dat is niet eenvoudig voor een mens, en zeker niet
voor Caillebotte, die er diep van doordrongen is dat
het leven maar al te snel kan eindigen en dus ook het
gezochte paradijs.
Hoe zacht en vrolijk tegelijkertijd dit tafereel ook is,
het is doordrongen van heimwee en verlangen naar een
blijvend geluk.
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Chemin montant
Olie op doek, 1881 (100 x 125 cm)
Particuliere collectie

Dit is een tamelijk groot doek dat een man en een
vrouw voorstelt die op een licht stijgende landweg
lopen. Ze wandelen langs een villa in Trouville, waar
Caillebotte vaak verblijft aan de zee in de zomer, nabij
het badplaatsje Villers-sur-mer. Er zijn veel bomen en
een weide met bossen op de achtergrond, alles is weer
zonovergoten, het is warm, de schaduwen zijn lang.
De japon van de vrouw lijkt wel wat op die van Charlotte bij de rozen, wat doet vermoeden dat zij dit is
met een oranjerode parasol om zich te beschermen tegen de zon. De Italiaanse villa is overgroeid met rozen
en andere klimplanten. Het is een besloten tafereel,
het kan intiem worden genoemd. De diepte in het
schilderij wordt aangebracht door de lange schaduwen,

22
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en het spel van licht daartussen. De helderblauwe
lucht geeft er een weids perspectief aan, een soort
grootse oneindigheid in het eindige kleine.
Blauwe zachte schaduwen contrasteren met de goudgele vlekken van licht die overal zijn, op de man,
het gras, de bloemen en in de bomenpartij rechts.
Al deze kleuren vindt men weer terug in het omrin
gende groen. Men vindt ook het rood-oranje steeds
weer terug, in de parasol, in de luiken van de villa, in
de stenen. Hoewel er een gepaste afstand is tussen de
man en de vrouw, ziet het ernaar uit dat ze zich heel
goed met elkaar kunnen verstaan. Ook hier weer de
warmte, de zonnestraling die het leven goed en gelukkig maakt.
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E

Literatuur

en vrijheidlievende dictator
Friedrich Schiller

J

ohann Christoph Friedrich Schiller1 is een van de grootste dramaschrijvers
van Duitsland. Opvallend aan hem is vooral, dat hij zelf de hoofdrolspeler
is in de dubbele tragedie van zijn leven. De tragedie dat hij woont in een
lichaam dat volledig wordt gesloopt door vijandige elementen en de tragedie
van het ideaal dat hij heeft over een betere wereld. Een ideaal dat nooit werkelijkheid is geworden tijdens zijn leven en het ook nooit zal worden of kan
worden, omdat dit ideaal niet is gebaseerd op een werkelijkheid maar op een
romantisch droom.

1 Friedrich Schiller door de Zwitserse schilder Anton Graff omstreeks 1788

D

e Verlichting en de Romantiek

Als aanhanger van de Verlichting beschouwt
Schiller de kunstenaar en de schoonheid van diens
werk als de centrale figuur die dit gevoel voor schoonheid ongemerkt moet bewerkstelligen in de maatschappij. In de latere periode, de Romantiek, heeft dit
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denken geleid tot een geheel andere levensinstelling,
waarbij de kunstenaar wordt tot een wezen dat wordt
gedreven door een hogere inspiratie. Door die hogere
inspiratie kan de kunstenaar zijn persoonlijke gevoelens neerleggen in het kunstwerk dat hij maakt. De
kunstenaar is in de optiek van Schiller de figuur, die
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door de schoonheid van zijn werk voor mensen een
inspiratie kan zijn om te komen tot een verinnerlijking
die ten goede komt aan het gehele sociale leven. Er
komt dan via deze schoonheidsbeleving een gevoel van
vrede, vrijheid en broederschap in de mens.
Schiller vraagt zich af: ‘Hoe komt het dat de mens
nog steeds een barbaar is? Na zoveel oorlog en geweld
nog altijd uit op eigenbelang en niet zoekend naar de
hogere dingen?’ Dat kan er bij hem niet in. Hij zoekt
het in het gemoed van de mens, dat de waarheid van
de dingen niet toe kan laten.
Maar ook dat blijkt in zijn leven niet te werken. Zelfs
niet na een agressieve strijd die hij samen met Goethe
voert om het culturele peil in Duitsland wat op te
krikken, is er geen verbetering in de mensen te bespeuren.

J

onge jaren

Op 10 november 1759 wordt Johann Christoph
Friedrich Schiller in Marbach am Neckar geboren,
hij sterft jong, in 1805, aan de tuberculose waaraan
hij zijn hele leven lijdt. Zijn vader is militair, eerst als
medisch assistent en chirurg, later wordt hij officier
in het leger van hertog Carl Eugen van Württemberg.
Friedrich is de enige zoon tussen vijf dochters. In 1766
gaat de familie Schiller in de residentiestad Ludwigsburg bij Stuttgart wonen.
Schiller houdt zich graag bezig met het lezen van
literatuur op velerlei gebied. Hij discussieert met zijn
klasgenoten in de Karlsschule over de idealen van
Jean-Jacques Rousseau en hij leest werken van Goethe,
Lessing en Klopstock. Hij begint hier aan zijn eerste
theaterstuk, Die Raüber. De jaren aan de Karlsschule

Karlsschule - Stuttgart
Afbeelding uit Harald Schukraft Kleine Geschichte des Hauses Württemberg,
Tübingen, 2006, naar een tekening van Karl Philipp Conz.
Friedrich wil theologie studeren, maar dat plan wordt
door hertog Carl Eugen van Württemberg doorkruist. Deze wil dat de zoon van een officier uit zijn
leger naar zijn militaire academie, de Karlsschule in
Stuttgart, komt om te studeren. Tegen zijn zin gaat
de dertienjarige Schiller er in 1773 heen. Hij is er niet
gelukkig en haat de strenge militaire discipline, het
leven in een kazerne, het uniform, de afzondering van
de buitenwereld.
De hertog ziet persoonlijk toe op de opvoeding van
zijn rekruten. Samen met enkele vrienden vindt
Schiller troost in het clandestien lezen van literatuur.
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Eerst studeert Schiller rechten, maar eind 1775 wordt
er aan de Karlsschule een medische faculteit opgericht. Friedrich besluit nu medische wetenschappen
te studeren en treedt daarmee in de voetsporen van
zijn vader, die medicus was in het leger van de hertog.
In 1779 schrijft hij zijn dissertatie Philosophie der Physiologie, deze wordt niet geaccepteerd. Pas de derde
dissertatie, Über den großen Zusammenhang der
tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen
wordt aangenomen.
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hebben Schiller gevormd. Hij weet wat hij wil, namelijk nooit meer onder zo’n dictatuur leven als die van
de militaire school van de hertog. Hij komt daartegen in opstand. Hij wordt wel arts van het regiment
Grenadiers in Stuttgart. Ook dat is niet wat hij zoekt,
bovendien verdient hij bijna niets.
Hij gaat zich concentreren op schrijven en in 1781
voltooit hij zijn eerste drama, Die Räuber, ein Schauspiel, dat naast het gedrukte exemplaar op 13 januari
1782 een succesrijke première kent in Mannheim.
Schiller is er clandestien aanwezig, zonder toestemming van de hertog om naar het buitenland te gaan.
Een volgende buitenlandse reis levert hem twee weken
gevangenisstraf en een schrijfverbod op. Dat wordt
hem te veel en hij vlucht met zijn vriend Andreas
Streicher, een musicus, naar Mannheim. Uiteindelijk
komt hij terecht in Bauerbach in Thüringen waar hij
verblijft op het landgoed van een moederlijke vriendin
van hem, Henriette von Wolzogen, die hem opneemt
in haar huis. Hij wordt er verliefd op de zestienjarige
dochter Charlotte, maar heeft geen kans en moet
noodgedwongen Bauerbach verlaten.

D

e Franse revolutie

Hoewel Schiller vooral bekend is als schrijver van
theaterstukken en van gedichten, is hij ook arts, historicus en filosoof. De rode draad die door zijn leven
en werken loopt, is dat van het ideaal van de Franse
Revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap, waarbij
de vrijheid zijn stokpaardje is. Vooral het leven onder
de tirannie van de adel is hem een doorn in het oog.
Zelf heeft hij daarvan het nodige meegemaakt in de
tijd op de militaire academie, waar een zeer strenge
discipline heerste zoals dat gebruikelijk is bij militaire
opleidingen. Zijn drang naar het zich ontworstelen aan
alles wat adel is en het voor het zeggen heeft, is in die
tijd stevig gevoed. Hij zal in zijn leven alles doen om
als eerste te ontkomen aan de fysieke onvrijheid zoals
hij die op de militaire school heeft meegemaakt. Later
ziet hij dat dit het niet is, en opteert hij voor geestelijke vrijheid, wat voor hem de vrijheid van gedachten
betekent. Hij wil eigenlijk een revolutie teweegbrengen, zodat de burgerlijke domheid in Duitsland, ook
wat betreft het culturele leven, op een hoger plan
wordt gebracht.
De Franse revolutie wordt door hem dan ook met
argusogen gevolgd, om te zien of in Frankrijk dat hoog
begeerde goed van vrijheid, gelijkheid en broederschap
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Portret van Schiller door Kunigunde
Sophie Ludovike Simanowiz - 1794
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kan worden bereikt onder het regime van Napoleon.
Zijn oordeel is na een aantal jaren snel geveld, door
het bloedblad en dwang kan het ideaal niet worden bereikt, zoals hij ook in Die Raüber al schrijft. Hij keert
zich helemaal af van de Franse Revolutie en wil er niets
meer mee te maken hebben.
Hij neemt ook niet de tijd om te kijken wie hij voor
zich heeft in de figuur van Napoleon. Hij zoekt de
hogere idealen, niet de brute en ruwe manier waarop
Napoleon voor zijn ideaal heel Europa onder de voet
loopt. Hij vindt het hogere niet in dit grof geweld,
waarbij koningen, prinsen, adellijke figuren op strontkarren naar het schavot worden gereden.
Maar Napoleon doet in feite gewoon wat Schiller ook
zou willen, een revolutie teweegbrengen waarin de dingen veranderen. Schiller wil dat op een vredelievende
manier tot stand brengen. Dat lukt niet. Napoleon
gelukt het om heel Europa op stelten te zetten. Men
moet wel veranderen, of men wil of niet. Soms zijn er
in de geschiedenis dit soort figuren noodzakelijk, om
enorme omwentelingen tot stand te brengen. Anders
gebeurt er niets. Napoleon is een kracht in de evolutie
die dwingt tot veranderen, hij is de kracht die wordt
ondersteund in een evolutie die verder moet worden
gebracht. Schiller is de onmacht, hij kan met zijn
schone idealen niets tot stand brengen. Hij keurt het
geweld af, maar hij ziet niet, dat ook in het geweld
het hogere en het schone werkzaam is. Hij blokkeert
de omwenteling in Duitsland, omdat de dingen niet
gaan zoals hij wil, omdat het niet gebeurt volgens zijn
oogmerken. Hier begint al te blijken hoezeer Schiller
geregeerd wordt door een vijandige dictator die iedereen zijn wil moet opleggen.
Zijn imago van rebel zorgt ervoor dat hij in 1792 een
ereburgerschap van Frankrijk krijgt door zijn theaterstuk Die Raüber. Maar hij heeft zich allang van
het geweld in Frankrijk afgekeerd, voor hem was alle
luister van de omwenteling daar vervlogen. Dit is voor
hem geen vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Goethe heeft wel enig vermoeden wie Napoleon is,
en dat de wereld onder zijn regime wel moét veranderen, ook al keurt hij het bloedbad af. Maar dat is
Goethe weer eigen, hij die niet tegen dood, verderf en
ziekte kan. Daarom wil hij niet naar het ziekbed van
zijn vrouw, Christiane Vulpius, gaan, hij kan dat niet
aanzien. En zo is het ook met Schiller, Goethe is niet
te zien aan zijn ziekbed en ook niet bij zijn begrafenis.
Goethe is dan meestal zelf ziek. Daarin is Schiller weer
26
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meer reëel, hij moet wel, want hij kan zijn ziekelijk
lichaam niet negeren, hij moet de narigheid overwinnen, alles disciplineren, zodat hij de ziekte kan overheersen en beheersen, en hij nog kan leven en werken.

Z

ijn jong volwassen leven

Schiller is dol op avontuurtjes met vrouwen, gehuwd of niet, hij maakt ze allemaal het hof. De jongeman met zijn gekrulde haar en openstaand overhemd
doet het wel bij de vrouwen, zijn uiterlijk geeft hem in
die strenge tijd iets van de bohemien, de rebel die zich
niets aantrekt van de normen die er in de maatschappij
zijn. Zijn slordige manier van kleden en zijn ongekamde, gekrulde haren zorgen voor opwinding bij iedere
vrouw die hij ontmoet. Het toppunt is de zogenaamde
‘Schillerkragen’, het openstaande hemd dat tegen alle
modetendensen ingaat. Het is zijn manier om zijn
opstand tegen het huidige leven met zijn regels en
dictatuur te laten zien.
Tot zijn dertigste jaar is hij een toonbeeld van een
jongeman, die alle vrouwen verleidt, en dat lukt hem
ook gemakkelijk met zijn losse manier van leven. Hij
heeft geen cent om van te leven, maar dat deert de
vrouwen niet.
Hij vindt de liefde van zijn leven bij de twee aristocratische gezusters Charlotte en Karoline von Lengefeld,
21 en 24 jaar oud, de laatste ongelukkig getrouwd. Hij
wil zelfs met hen allebei trouwen, dat lijkt hem ideaal.
Hij brengt de hele zomer van 1788 met hen beiden
door, een zomer die maar niet mag eindigen tot in
november hun moeder er een einde aan maakt. Deze
buitenissige liefdes geven aanleiding tot veel geklets en
geroddel in zijn kring van bekenden.
Bij de Lengefelds ontmoet Schiller voor het eerst
Goethe. Tegenover hem heeft Schiller aanvankelijk een
soort haat-liefde-verhouding, hij wil dat Goethe hem
verder helpt omdat hij geld nodig heeft. Goethe doet
dat niet en Schiller doodverft hem als een arrogante
kwast.
Intussen is hij vaak op bezoek bij de familie Lengefeld
in Rudolfstadt, waar hij de vriendschap verstevigt met
de zussen Karoline en Charlotte. Hij voelt genegenheid, om niet te zeggen liefde voor beiden en dat is
wederzijds.
Schiller verlooft zich in december 1789 met Charlotte
von Lengefeld. Ze trouwen op 22 februari 1790 in alle
stilte. Het paar gaat in Jena wonen.
Hij heeft veel werk en verdient nu ook genoeg om een
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gezin te kunnen onderhouden. Hij wil een goed huisvader zijn die zijn toekomstige gezin alles kan geven
wat er nodig is. Het is dan ook afgelopen met al zijn
liefdesavontuurtjes.

A

op 23-jarige leeftijd malaria heeft opgelopen is hij
nooit meer de oude geworden. Eigenlijk kan hij niet
veel vanwege zijn zwakke gezondheid en door de
voortdurende longontstekingen met etterhaarden en

lles lebt,
um traurig wieder zu sterben.
Wir interessieren uns nur darum,
wir gewinnen nur darum,
daß wir wieder mit Schmerzen verlieren.
Friedrich Schiller - ‘Die Räuber’ 1781

D

e rijke jaren

Vanaf 1789 maakt Schiller furore op vele fronten. Zijn lezingen in Jena zijn een groot succes. Hij
vertelt er over de wetenschappers, ‘de filosofische
hoofden’, die met enthousiasme naar waarheid streven.
Iedereen kan zijn steentje bijdragen, door met de rede
erachter te komen wat het doel van het leven is. Zijn
enthousiasme trekt volle zalen.
Terwijl Schiller in Jena zijn colleges geeft over geschiedenis, volgt hij met spanning de gebeurtenissen in
Frankrijk, waar de Revolutie is losgebarsten.
Hij geeft colleges en krijgt een contract om een boek
te schrijven over de Dertigjarige Oorlog, Geschichte des
Dreißigjährigen Kriegs. Hij is geïnteresseerd om over
deze periode te schrijven, vooral vanwege de andere
en nieuwe machtsverhoudingen in Europa. In 1790
wordt het boek uitgegeven en het is een groot succes.
Tijdens het schrijven van het boek krijgt hij twee keer
achter elkaar een longontsteking, en hij geneest maar
ten dele.
Met dit alles vangt een nieuwe periode aan in het leven
van Schiller, waarin steeds duidelijker blijkt hoezeer hij
geleefd wordt door de vijandige dictator en de tiran,
die hem het leven steeds moeilijker maken. Op het
laatst van zijn leven kan hij geen colleges meer geven
omdat luid spreken ademnood veroorzaakt.

D

e kracht van discipline

Schiller is van jongs af aan ziekelijk geweest.
Zijn lichaam heeft hij ook uitgebuit, in die zin dat
hij er constant mee in gevecht is. Nadat hij in 1783
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een pleuritis die onopgemerkt blijven. De etterhaard
dringt door naar zijn buikholte en dat blijft zijn hele
leven lang ziekte en koorts veroorzaken.
Schiller wil alles beheersen, ook zijn lichaam. Hij
wil zich per se niet laten knechten door zijn zwak-
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heid. Zijn motto is: Wie is er sterker, de geest of het
lichaam? Daar ligt de speelruimte die hij zichzelf in het
leven geeft, en hij is een meester in het hanteren van
die speelruimte als het zijn ziekte betreft.
Daarin voelt hij zich ogenschijnlijk vrij, want hij
wordt toch geregeerd door zijn lichaam dat hem zijn
eisen oplegt. Hij is er echter van overtuigd dat hij zijn
natuur kan beheersen. Zo komt hij er ook toe, om na
de rebelse periode in zijn jonge jaren, waarin hij in
opstand is tegen tirannie en despotisme, te gaan zoeken naar een ware vrijheid die niet een fysieke vrijheid
betreft. Want hij voelt wel, dat strijden, terreur en
vechten tegen de heersende dictators het niet is. Dat
wordt heel duidelijk in zijn stuk Die Raüber, waarin de
roverhoofdman inziet dat geweld niets kan veranderen
in de maatschappij. Hij geeft zich over aan het gerecht,
dat hem mag oordelen.

Friedrich Schiller door Gerhard von Kügelgen - 1809
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Schiller gaat op zoek naar andere waarden. Hij gaat
ontdekken, dat lichamelijke vrijheid nog niet inhoudt
dat iemand werkelijk vrij is. Zijn interesse verschuift
dan naar een ander gebied, hij begint een zoektocht
naar geestelijke vrijheid, die veel waardevoller is.
Daarbij zet hij de discipline in, die hem op de militaire
school is geleerd. Zijn onophoudelijke gedisciplineerde
inspanningen zorgen ervoor dat hij zijn lichaam totaal
uitput en uitbuit. Hij ontziet zichzelf nooit. Dat is dan
de positieve vrucht van het militaire leven dat hij zo
verafschuwt en waar hij niets meer van wil weten. Het
heeft mogelijk gemaakt dat er een welhaast onuitputtelijke discipline en dictatorschap over zijn lichaam kan
zijn, tot het einde toe.
Schiller weet heel goed wat hij doet en wat hij van het
leven kan verwachten, hij heeft niet voor niets medicijnen gestudeerd. Hij blijft lijden aan benauwdheden,
aan darmkrampen door dysenterie en koorts, allemaal
tekenen van een persoonlijkheid, die behept is met een
enorme vijandige dictator. Deze dwingt hem om in
zijn korte leven alles eruit te halen wat erin zit, hard
werken dus tot hij er bijna bij neervalt. Zijn spreuk:
het is de geest die zich een lichaam bouwt, doet hij
ook eer aan. Zijn geest is vol moed, dapperheid,
kracht. In feite is het zijn ego met de dictator die hem
aanzet tot dit soort praktijken, maar dat doet er niet
toe. Als dit voor Schiller de geest is, is dat zo. Hij weet
niet beter, maar hij is wel altijd op zoek naar nieuwe
ontdekkingen.
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E

nkele werken

Schiller heeft wel wat eigenaardigheden ontwikkeld in zijn leven als schrijver. Zo is ontdekt dat hij het
beste kan schrijven bij pianomuziek en de alcoholische
geur van rotte appels en dat hij graag een bordeel
bezoekt voordat hij zijn schrijfsels toevertrouwt aan
het papier.
Hij heeft enorm veel geschreven, zeker als men zijn
korte leven in aanmerking neemt.

E

s ist der Geist der sich
den Körper baut
Friedrich Schiller
‘Wallensteins Tod’ 1799

Zijn vroegste stuk is het al enkele keren gememoreerde
Die Raüber, gebaseerd op het toneelstuk van Johann
Anton Leisewitz, Julius von Tarent, een theaterstuk dat
typerend is voor de Sturm und Drangperiode. Schiller
is een grote bewonderaar van Leisewitz. Er is al te zien
waar het kernpunt ligt van Schillers leven, de ongelijkheid tussen de gewone burger, die gehoorzaam moet
blijven aan de aristocratie en hoge adel, die het voor
het zeggen hebben. Hij roept op tot strijd tegen tirannie en dictatuur. Vol jeugdig enthousiasme stort hij
zich in het idealisme van de Sturm und Drang, waarin
het gevoel met al zijn bijbehorende driften de overhand
heeft. Hij kan zich nu vrijelijk uiten in zijn geschriften.
Deze uitingen zijn heel emotioneel ongecontroleerd, en
de beschrijving van het fysieke geweld maakt het stuk
tot een heel typerend werk voor de Duitse Sturm und
Drangbeweging. Soms wordt het ook wel het eerste
Europese melodrama genoemd, met heel wat kritiek
op de klassenverschillen, de religie, economische ongelijkheid en een zoektocht naar de oorsprong van het
kwaad. Hier tegenover stelt Schiller andere menselijke
waarden zoals het sentiment, liefde, oprechtheid van
hart en ziel. Dit doet hij vooral door sterke tegenstellingen in Die Raüber: de jongste broer is kil, uit op politieke macht, een intrigant, een slechterik. De oudste
broer is een rebel die vecht voor zijn eigen hoge doel,
rechtvaardigheid in de maatschappij op een Robin
Hood-achtige wijze. Hij vertegenwoordigt het goede.
Voor die tijd is dit een totaal nieuw geluid waar theaterbezoekers enorm door worden geboeid.
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Het is een stuk dat de spanningen weergeeft tussen
verstand en gevoel, tussen wet en vrijheid. Gebruik en
misbruik van macht, tirannie, het blijft een thema in
al zijn werken.
Schiller trekt zich weinig aan van de regels voor tragedies, zoals eenheid van plaats en tijd, en schrijft het
stuk Die Raüber in proza in plaats van in versregels.
Schiller is ook met een geschiedkundig project bezig
over de opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse
dictatuur: Geschichte des Abfalls der Niederlande, waarvan het eerste en enige deel in 1788 uitgegeven wordt.
Dit werk is een belangrijke stap in de Duitse geschiedschrijving: het werk combineert een hoogwaardig
literair product met wetenschappelijke accuratesse.
Geschiedschrijving is voor Schiller ook filosofie, daar
ze de geschiedenis ziet in het licht van ideeën. Hij ziet
deze revolutie in de Noordelijke Nederlanden dan ook
als een stap in de zelfbevrijding van de mensheid. In
dit werk is zijn enthousiasme te merken over de kennismaking met de strijd van de Nederlanders, die de
Spaanse dictators en tirannen overwinnen.
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G

eschichte des Dreißigjährigen Kriegs - 1790

De Dertigjarige Oorlog duurde van 1618 tot
1648 en was vooral een oorlog tussen katholieke en
gereformeerde landen. Het begint als een klein lokaal
conflict maar breidt zich allengs uit tot vrijwel geheel
Europa. De oorzaak is allang vergeten naarmate de
oorlog vordert, de belanghebbende partijen streven
dan alleen nog hun eigen politieke doelen na.
Schiller beschrijft hierin de grove belangenstrijd tussen
vorsten die met een uiterst berekenende zelfzucht niets
ontziend te werk gaan, en de onwil en de onmacht
om vrede te brengen in het Duitsland van toen. Het
is de tragiek van de zeventiende eeuw, een tragedie die
ook in Schiller aanwezig is. Hij ziet geen kans om zijn
idealen over vrede, broederschap en vrijheid waar te
maken.
Altijd blijft er in zijn werken die haat naar de dictator
en tiran die hij niet kan overstijgen, hij koestert zijn
ideaal over de beschaafde cultuur van de Oude Grieken als een paradijselijke droom.

G

edichten

Een heel bekend gedicht van hem is ‘An die
Freude’ uitgegeven in 1786, het is een lofzang op
de vriendschap. Vanaf 1785 is Schiller in Leipzig en
Dresden waar hij zich verheugt in zijn vriendschap
met Christian Gottfried Körner en anderen. Het is
een vruchtbare periode in zijn schrijverschap, omdat
hij ondersteuning van vrienden ook nodig heeft. Hij
schrijft in 1785 dit lange pathetische gedicht, waarin
hij het klassieke ideaal beschrijft van een maatschappij
waarin ieder gelijk is en verbonden door vreugde en
vriendschap.
Er zijn maar weinig beroemde muzikale composities
gemaakt van Schillers gedichten, maar dit gedicht is
gedeeltelijk op muziek gezet door Beethoven.
Ludwig van Beethoven vindt het moeilijker om gedichten van Schiller op muziek te zetten dan die van
Goethe. Hij vindt Schiller groter dan Goethe en een
groots gedicht is moeilijker om op muziek te zetten
dan een redelijk goed gedicht, want de componist
moet de dichter overstijgen om een goede compositie
te maken. Hij vraagt zich af hoe je dit kunt doen bij
Schiller.
Beethoven gebruikt ‘An die Freude’ gedeeltelijk om
een compositie te maken voor het einde van zijn negende symfonie. Dit lied is bekend geworden door de
zin ‘Alle Menschen werden Brüder’, een zin die ieder-
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een kent. Zonder de negende symfonie zou dit gedicht
onopgemerkt zijn gebleven.
‘Das Lied von der Glocke’ is bijna het meest geliefde
gedicht in Duitsland.
Het wordt ook gezien als een meesterwerk van de
Duitse poëzie. Vanaf het verschijnen in 1799 spreekt
het mensen aan. Het idee ervan heeft Schiller al heel
lang, het behoort bij het Weimar classisisme van 17861805. Het gedicht is een voorstelling van het zedelijke
burgerleven en het neemt afstand van de Franse Revolutie met zijn escalaties. Het erkent de cultuur en
de natuur, vertelt over de rolpatronen van mannen
en vrouwen. Schiller stelt
zich op als een vredelievend persoon en mensen
moeten leven zoals hij. Als
iemand zo leeft, gaat hij
harmonie ervaren zowel
tussen de persoonlijke driften en plichten als tussen
gevoel en verstand en dat
geeft zielerust. Het gedicht is eindeloos lang en
oersaai, Schiller weet van
geen ophouden. Door de
ritmiek blijft het boeien.

in heel donkere momenten drukt Schiller zich in zijn
romantische buien uit door het roepen om het onbereikbare en dat is in dit gedicht heel intens te ervaren.
Het werk opent met de zin ‘Auch das Schöne muß
sterben!’ en de spanning tussen de waarheidsgetrouwheid van de boodschap en het verlangen in de gedachten van Schiller naar de tijdloosheid van het tijdelijke
en de eeuwige terugkeer van schoonheid kan gevoeld
worden in de zuivere, eenvoudige schoonheid van
Brahms’ muziek.

Franz Schubert heeft zich gewaagd aan ‘Des
Mädchens Klage’, Opus 58 nr. 3. Hij zet 44 van
Schillers gedichten als liederen op muziek, meest
voor een stem en piano.
Drie keer heeft Schubert
dit lied gecomponeerd,
de tweede keer in 1815.
Het is een gedicht uit het
tweede deel van de Wallenstein-trilogie. Schiller laat
daar Wallensteins dochter
Thekla op een gitaar spelen waarbij ze zingt en uiting geeft aan haar verdriet
over de geforceerde scheiding van de man waarvan
ze houdt. Deze passage
Het gedicht ‘Nänie’ uit
had Schubert niet goed ge1800 is een klaagzang over
lezen en er was geen gitaar
het schone dat ook moet
te bekennen in zijn comsterven, want alles komt
positie. Pas de derde keer
tot leven om weer de dood
komt er een gitarist aan te
in te gaan.
pas. Het verlangen van het
Bij dit gedicht maakt Jomeisje is door Schubert op
han Brahms in 1880-1881
een heel mooie manier tot
een compositie met koor.
uitdrukking gebracht, in
Brahms neemt dit gedicht
Het Goethe Schiller-Denkmal in Weimar
een steeds meer stijgende
vol meesterschap ter hand
van beeldhouwer Ernst Rietschel - 1857
en vollere lijn.
en schrijft het voor vier
Van het lied ‘Die Burghanden op de piano. Daarschaft’ uit 1816 heeft Schubert een opera - D 435 door is het ook mogelijk om het uit te voeren zonder
gemaakt. Deze opera heeft weinig meer van doen met
dat een volledig orkest noodzakelijk is. De vier handen
de oorspronkelijke ballade van Schiller.
zorgen tevens voor een meer complexe en expressieve
opvoering dan alleen een solo-pianoarrangement. Het
In 2005 zette Graham Waterhouse ‘Der Handschuh’
is Opus 82, met vierdelig koor en orkest.
op muziek, een stuk voor cello en een sprekende stem.
‘Nänie’ is dan wel een klaagzang, maar het gaat niet
Waterhouse componeerde dit stuk in het kader van de
over wanhoop, het is geen echte jammerklacht. Zelfs
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200e verjaardag van Schillers dood.
Het gedicht wordt door Schiller in 1797 geschreven
als een balladecompetitie tussen twee vrienden, hij en
Goethe.
Robert Schumann zette ‘Der Handschuh’ in Opus 87
op muziek.

T

ijdschriften

De massalectuur die er op de markt komt aan
het einde van de 18e eeuw, gebiedt tot snelschrijven
zonder kwaliteit en snellezen. Mensen vereenzelvigen
zich met hoofdpersonen uit boeken en willen ook zo
gaan leven. In het tijdschrift ‘Die Horen’ proberen
Schiller en Goethe hun publiek een betere smaak bij
te brengen. Bovendien moet het dienen om de Duitse
identiteit te vormen en schoonheid bij te brengen. Dat
valt niet goed en het tijdschrift wordt niet verkocht.
In 1797 houdt het na twee jaar op te bestaan. De titel
slaat op de godinnen van de jaargetijden, de Horae.
Ondertussen zijn beiden helemaal in de ban van de
dwangmatigheid die de vijandige krachten hen opleggen. Iedereen moet gehoorzamen aan hun dictatuur,
hun mening die zij willen opleggen aan anderen.
Steeds proberen zij wat hen niet bevalt uit te roeien, er
moet en zal een hoogstaande cultuur in Duitsland zijn,
geen slap gedoe, geen halfheid, geen schending van de
hoogstaande literatuur. Zij willen de heersende middelmatigheid van het Duitse volk bestrijden.
Dit leidt tot het schrijven van de ‘Xenien’, het Griekse
woord voor gastvrijheid, maar erg uitnodigend is het
niet. Zij gaan in oppositie tegen de critici. De ‘Xenien’
zijn de tweeregelige strofen of versregels waarin vooral
de agressie en kwaadheid van de twee dichters over de
ongeïnteresseerdheid voor hun hogere idealen betreffende de Duitse poëzie worden geuit. Deze regels zijn
niet de prettigste om te lezen. Zij getuigen van de
enorme dwangmatigheid van Schiller om zijn idealistische ideeën over ontwikkeling van het hogere in de
mens op te dringen aan iedereen.
Beiden schrijven vlijmscherpe epigrammen waarmee
ze iedereen te lijf gaan die niet doet wat zij voor ogen
hebben. Deze gedichten of strofen, disticha van twee
regels, komen voor het eerst uit in 1796 in de ‘Musenalmanach’. De gedichten van Schiller zijn behoorlijk
bombastisch en de uitgever had er zijn twijfels over,
maar Schiller wil doorzetten en hij krijgt het publiek
op zijn hand. Het blad moet tweemaal opnieuw worden gedrukt.
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Waren het in het begin nog wel leuke epigrammen
met wat humor, naarmate de tijd vordert worden ze
meer buitenissig en gestreng, bitter en ruw. Goethe
ervaart het als de invloed van Schiller op zijn schrijven, die steeds groter wordt. Hij heeft moeite met deze
gedichten, die hij ziet als een soort herstelwerk van het
knoeiwerk van de Horae. Schiller probeert hem op te
beuren en staat hem toe wat leuker te schrijven, omdat de muzen toch geen beulen zijn. Maar het verschil
is goed te zien, de gedichten van Schiller zijn scherp,
bijtend, erop inhakkend en duellerend, die van Goethe
zijn onschuldig, maagdelijk, weinig omvattend. Ze
willen deze literaire polemiek in boekvorm laten uitgeven, maar dan moet het toch een zeker aantal zijn,
wil dat de moeite lonen. Ze maken er dan rond negenhonderd, maar Goethe verzucht meerdere malen dat
de laatste oogst aan schimpende grappen toch tweemaal zoveel haat in zich draagt als liefde. Schiller heeft
dan ook de meeste van deze puntdichten geschreven.
Het blijft een ongeordend rommeltje. Goethe betreurt dat de ‘Xenia’ een luchtkasteel blijkt te zijn, of
een kaartenhuis dat al snel is ingestort. Daarna krijgt
Schiller de inval om alle goedaardige gedichten bij elkaar te zetten en de satirische apart. Daardoor krijgt de
Muzenalmanak weer de allure die ze moet hebben.

D

rama’s

Na zijn vele theoretische geschriften van meer filosofische aard en de Xenien richt Schiller zich weer op
zijn dramatisch werk. Schiller betrekt zijn vrienden in
iedere fase van zijn werk. Vooral met Körner, Goethe
en Wilhelm von Humboldt bespreekt hij de voortgang
ervan.
In oktober 1796 begint Schiller aan zijn Wallensteintrilogie, een belangrijke stap in de Duitse literatuurgeschiedenis, die reikt tot volgende generaties. Hij is
eigenlijk al enkele jaren met de voorbereiding ervan
bezig. In de lente van 1799 is de trilogie klaar: Wallensteins Lager, Die Piccolomini, Wallensteins Tod. De
stukken worden o.a. in Weimar opgevoerd en hebben
veel succes.
Op zijn geëigende gepassioneerde wijze brengt Schiller
in dit stuk voor het voetlicht, hoe macht in zich slechts
zwakheid is. De legergeneraal Wallenstein is de persoon waarin Schiller dit conflict beschrijft.
Tussendoor schrijven Goethe en Schiller nog een reeks
balladen. Schiller toont daar zijn grote meesterschap,
aldus Goethe. Schiller is een echte balladendichter.
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Het jaar 1797 wordt door hen het balladenjaar genoemd.
In 1802 wordt Schiller door keizer Franz in de adel
verheven, waardoor hij Friedrich von Schiller wordt.
Schiller begint in april 1804 aan zijn laatste drama
over de valse tsaar Demetrius. Het werk zal onaf blijven. De dood overvalt hem toch nog onverwacht op 9
mei 1805.

Z

ijn filosofie

De geneeskunde is in Schillers tijd nauw verbonden met filosofie. De empiristische denkwijze van de
Verlichting stimuleert het nadenken over de band die
er is tussen geest en lichaam, tussen het fysische en
het metafysische. Er zijn tegenstrijdige opvattingen
over de vraag of het lichaam de ziel beïnvloedt of juist
andersom. In die tijd wordt met ‘geest’ het mentale
vermogen van de mens bedoeld en met ziel het gevoel.
Ook Schiller is daardoor gegrepen, vooral door zijn
zoeken naar bemiddelende krachten tussen lichaam en
geest en hij vindt deze in de liefde. Hij zoekt vooral
naar de elementen die hij belangrijk vindt: vrijheid
voorop, dan vrede, broederschap. Niets mag bepalend
zijn in zijn filosofie, want dat belemmert de vrijheid.
De vrije, scheppende intelligentie is voor hem als een
flexibele lichtstraal die overal zijn werk doet.
Terwijl Schiller steeds zoekt naar vrijheid, raakt hij
steeds meer gebonden. Gebonden aan zijn ideaal van
perfectie, gebonden aan het latere ideaal van de geestelijke ontwikkeling door schoonheid die de mensen
zouden moeten doormaken om tot een betere, edele
maatschappij te komen, zoals dat Duitsland past. Het
land moet redelijk, vredig en menselijk zijn. Hij zit erg
aan die ideeën vast, het is een theorie die niet in praktijk wordt gebracht en dus geen uitwerking heeft, niet
op Schiller zelf en evenmin op de maatschappij.
Hij wil niet toegeven dat dit paradijs niet bestaat,
alleen in zijn mooie dromen. Hij hoopt het, maar het
is een angstige hoop, die vermoedt dat dit ideaalbeeld
geen gestalte zal krijgen in het nog onderontwikkelde
Duitsland van zijn tijd.
Het is zeker een aantrekkelijk beeld, dat Duitsland
die rol zal spelen in de geschiedenis, maar het is een
zeer abstract beeld en niet gegrond op een praktische
mogelijkheid. Het is het altijd durende conflict in hem
waarin hij leeft in zijn gedachtewereld waar hij vrij is
te dromen, maar de werkelijkheid is anders. Het oude
Griekenland en de gehele klassieke oudheid roepen
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bij Schiller een heimwee op die heel omvattend is, het
is als een verloren paradijs, dat nooit herwonnen kan
worden. De gedachte eraan roept alleen op tot schrijven van poëzie over dit verloren land in zijn gedicht
‘Die Götter Griechenlands’.
Der Antritt des neuen Jahrhunderts [1801]
In des Herzens heilig stille Räume
Mußt du fliehen aus des Lebens Drang.
Freiheit ist nur in dem Reich der Träume,
Und das Schöne blüht nur im Gesang.

Alleen de kunstenaars kunnen Duitsland nog redden, zij moeten de burger ontwikkelen, zij zijn van de
grootste betekenis. De kunstenaar heeft een verheven
taak, hij moet de wereld tot een mooie en zuivere
wereld maken.
Die Künstler [1789]
Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben,
Bewahret sie!
Sie sinkt mit euch!
Mit euch wird die Gesunkene sich heben!
Der Dichtung heilige Magie
Dient einem weisen Weltenplane.
(...)
Wie schön, o Mensch, mit deinem Palmenzweige
Stehst du an des Jahrhunderts Neige,
In edler stolzer Männlichkeit,
Mit aufgeschloßnem Sinn, mit Geistesfülle,
Voll milden Ernsts, in tatenreicher Stille,
Der reifste Sohn der Zeit,
Frei durch Vernunft, stark durch Gesetze,
Durch Sanftmut groß und reich durch Schätze,
Die lange Zeit dein Busen dir verschwieg,
Herr der Natur, die deine Fesseln liebet,
Die deine Kraft in tausend Kämpfen übet
Und prangend unter dir aus der Verwildrung stieg!

Het Duitse volk moet opnieuw worden geboren zodat
er een grondslag is voor een nieuwe waardering van
de cultuur. Maar Schiller zelf is ook nog onvrij, vooral
doordat hij vindt dat het Duitse volk iets moet gaan
doen om te beantwoorden aan zijn wensen.
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H

et lichaam van Schiller

Schiller trekt zich weinig van zijn zwakke en
zieke lichaam aan, en hij blijft zijn leven lang heel
creatief. Maar zijn lichaam is niet zijn vriend, het is
zijn vijand en een aanvaller die dit op de meest ongelegen momenten doet. Het lichaam ervaart hij als
een vreemd object, dat hij in de gaten moet houden.
Vrijheid betekent voor Schiller hoe hij de aanvallen
van het lichaam kan weerstaan en ruimte voor zichzelf
kan scheppen om ook nog te kunnen werken. Goethe
noemt dit een beetje smalend Schillers ‘evangelie van
de vrijheid’.
Schiller wordt steeds zieker, want zijn enorme dictatuur over anderen wordt steeds sterker. Hij wil zijn
lichaam overheersen, zoals dictators alles willen overheersen. Het moét een slaaf zijn van zijn mentaal, dat
het disciplinair overheerst, zoals op de militaire school
in zijn jeugd. Hij wil dat het functioneert ook al kan
het dit niet meer. Hij leeft in een geweldige machtsillusie, vol vals dictatorschap en vol tirannie van de bewustzijnsillusie. Zijn denken is vol plannen, want hij
wil niet luisteren naar zijn lichaam. Het is een gevecht
tussen het denkende egomentaal van Schiller tegen
zijn fysieke lichaam dat wel wil, maar bijna niet meer
kan onder de jarenlange druk van de mentale strakke
discipline die Schiller hanteert. Hij haat het, ook al
doet het nog trouw wat hij wil, zover dit mogelijk is.
Hij lijdt aan krampen waardoor hij niet slaapt, hij stikt
vaak bijna.
Hij is rusteloos, teken dat vijandige krachten hem
opjagen en beheersen, Schiller noemt het de geest die
hem opjaagt. Maar de geest is geen tiran, de geest is
het zelf dat schouwt. De rusteloosheid wordt veroorzaakt door de vijandige krachten van Schiller, die hem
opjagen tot hij niet meer kan. Zijn vrijheid is schijnvrijheid, hij is een evengrote dictator als hertog Karl
Eugen die hij verweet dat te zijn.
Hier begint toch de vraag te rijzen, hoe het kan dat
Schiller voortdurend over vrijheid spreekt, terwijl
hij zelf geen innerlijke vrijheid kent, ook niet aan de
oppervlakte. Hij is de slaaf van zijn eigen dictatuur en
een slaaf van zijn lichaam, hij heeft geen enkele vrijheid. Het wordt steeds duidelijker dat het alleen maar
een theorie is die hij zelf verzint en waarin hij ook
gelooft. Er is geen praktische uitwerking van die theorieën. Het is een mooie droom, een mooi ideaal, dat
nergens een basis heeft in de werkelijkheid, ook niet in
de werkelijkheid van de illusie.
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K

ant en Schiller

Rond 1791 komt Schiller in contact met de
geschiedenisfilosofie van Kant, die hem intens beïnvloedt.
Hij besluit de rest van zijn leven aan de schoonheid, de
kunst, het dichten te wijden, maar ook aan de studie
van Kant. Hij wil op die manier zijn keuze voor de
kunst een filosofisch fundament geven.
Hij schrijft nu geen drama’s meer en maar heel weinig
gedichten. Hij leert van Kant, dat de mens een moralistisch en ethisch wezen is. De mens heeft de opgave,
om zijn slechte lagere opwellingen te bestrijden en zo
een steeds perfecter, beter mens te worden.
In de loop van de geschiedenis ontvouwt zich de
natuurlijke aanleg van de mens om tot rede en vrijheid
te komen en in de Griekse Oudheid is dat duidelijk te
zien. Daar staan schoonheid en verbeelding in hoog
aanzien en hij vindt daar de creatieve vrijheid van de
kunstenaar terug. Voor de oude Grieken was schoonheid het punt waar hemel en aarde, goden en mensen
elkaar ontmoeten. Bij Schiller slaat deze denkwijze
goed aan, hij ageert tegen de moderne tijd, waarin wetenschap, nut, materialisme en rationaliteit domineren.
De grote Schillerkenner Rüdiger Safranski schrijft aan
het slot van zijn biografie over hem: ‘Schiller heeft
zich in de verste verte niet kunnen voorstellen dat uit
de vertraagde natie in plaats van democratische en
culturele rijpheid zonderlinge hysterie en ressentimenten zouden ontspringen, dat de langzaam gegroeide
cultuur en intellectuele vorming niet krachtig genoeg
zouden zijn om de barbarij te verhinderen, en dat deze
cultuur zich zelfs als instrument zou laten misbruiken
voor de doeleinden van de barbarij.’
En dat is precies wat Schiller zich al afvraagt in zijn
brieven aan Kant over de esthetische opvoeding:
‘Waar ligt het aan, dat wij altijd nog barbaren zijn?’
Dat moet volgens hem wel liggen aan de gevoelens van
de mensen, die ervoor zorgen dat er geen opening is
voor de kennis van de waarheid.

BO WEL
EIE
ND
Volgens Kant betekent vrijheid van een subject het
volledige losmaken van iedere bepaling van buitenaf en
onafhankelijk van wetgeving. Voor Schiller ligt het iets
anders, deze zelfbeschikking ligt vooral in de onafhankelijkheid van kunstwerken. Onafhankelijkheid betekent voor hem, dat er geen uiterlijk doel bestaat, waardoor het individu de mogelijkheid heeft, zijn eigen
innerlijke wetten te volgen. Kant concentreert zich op
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de bestemming van schoonheid vanuit het zicht van
de beschouwende mens. Schiller houdt zich daarnaast
ook nog bezig met het wezen van het esthetisch mooie
kunstvoorwerp.
Hier verlaat Schiller eigenlijk het pad van de rede dat
Kant bewandelt. Hij gaat zich theoretisch afstemmen
op hoe dingen en personen in hun wezen zijn. Hij
merkt dat de rede toch niet het instrument is waarmee je alles kunt verklaren en kennen. Intuïtief voelt
hij dat er hier een andere instantie in het spel moet
worden betrokken. Wat die is en hoe deze eruit ziet,
weet hij niet. Hij schrijft in ‘Die ästhetische Erziehung
des Menschen’: ‘de waarheid wordt door het denken
op eigen kracht en in vrijheid gecreëerd’. Het is wel
duidelijk dat Schiller denkkracht en geest als synoniemen beschouwt. En de geest, het denken is vrij. Dat
opent grote mogelijkheden, want de Verlichting ziet
hij als een tijd van vervreemding, een verdeeldheid die
mensen maakt tot een radertje in een geheel dat zij
niet zien. In die eentonigheid is een mens niet in staat
de harmonie van zijn wezen te ontwikkelen. Door
schoonheid kan dit wel, en ‘Het Goede is het Schone’.
Dat is wat Schiller de mensheid op wil leggen en daar
blijft hij mee bezig tot hij Goethe als zijn vriend gaat
beschouwen.

Schillerdenkmal op de Schillerplatz in Stuttgart
Beeldhouwer Bertel Thorvaldsen

D

e esthetiek

Schiller schrijft Kant heel veel brieven over de
esthetische opvoeding van de mens, waarbij hij zoekt
naar een theorie over het helende element van kunst in
het persoonlijke en in het maatschappelijke leven van
mensen. Daarbij ziet hij de kunst als een middel tot
verandering en ook van vooruitgang. Dit idee stijgt uit
boven meningen van personen maar ook van modeverschijnselen.
De waarheid is er altijd, hij is altijd aanwezig in de
kunst, in wat voor tijden dan ook. De kunstenaar
moet niets opdringen, maar in stilte zijn invloed laten
werken in zijn kunst. Dat is wat mensen moet gaan
veranderen, zodat hun wensen en verlangens op een
hoger plan komen en de driften verdwijnen, die moeten worden omgevormd tot de esthetische speldrift.
De twee basisinstincten van de menselijke psyche zijn
de stofdrift van het vlees, het lichamelijke deel van
de mens, en de vormdrift, de denkende natuur. Deze
moeten in de speldrift worden samengebracht door
schoonheid, want dat is het spel van het schone en
daarin is de mens vrij en compleet.
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Schillerdenkmal in Wenen
in 1875 gemaakt naar een ontwerp van
Johannes Schilling

Schoonheid kan alles tezamen brengen, het gevoelsmatige waarin de mens de tijdelijke wereld ervaart kan
uitmonden in een streven naar tijdloosheid. Dan zijn
gevoelens en lichaam in harmonie en verbonden met
de redelijkheid en de vrijheid. De twee instincten of
driften verenigen zich in het beschouwen van schoonheid die de kunstenaar moet leveren. Dat is ook het
doel waarvoor de mens leeft. De oude Griekse cultuur
en maatschappij zijn daarbij het voorbeeld. De harmonie van die beschaving is het ideaal voor de toekomst
van de mens. Ook politieke problemen kunnen zo
worden opgelost.

V

riendschap voor het leven

Voor de hand liggend is de vriendschap van
Goethe en Schiller niet, daar zijn beiden veel te verschillend voor. Hij is wel bijzonder. Goethe is veel
ouder dan Schiller, welgesteld en gerespecteerd. Dat
kan van Schiller niet worden gezegd, deze is jong,
arm en onbekend als hij Goethe leert kennen. Beiden
bewonderen ze de Oude Grieken. Beiden hebben een
ideaal, dat van een betere mensheid die vrij is.
Op 20 juli 1794 geraken Goethe en Schiller in gesprek
met elkaar na een voordracht van een botanicus in
Jena. Ze zijn heel verschillend in hun gezichtspunten.
Goethe is een waarnemer van de natuur, hij ziet en
ervaart. Schiller is een theoreticus, gaat uit van ideeën
die speculatief zijn. Zijn taalgebruik is vaak onnatuurlijk, gekunsteld, overdreven en gezwollen.
Beide mannen zien elkaar als complementair, voelen
ook hoogachting voor elkaar. Ze vullen elkaar aan. Dat
is de basis van hun samenwerking en hun vriendschap.
Door Goethe laat Schiller zijn filosofie van Kant ook
wat achter zich, deze hindert hem in zijn ideeën over
kunst en schoonheid.
Het blijkt moeilijk om samen te werken met Goethe,
die een ochtendmens is, terwijl Schiller zijn tijd tot
diep in de nacht doorbrengt met kaarten en alcohol
en pas in de middag weer ontwaakt uit zijn slaap. Hij
brengt Goethe ook behoorlijk in verlegenheid met zijn
gewoonte om alleen te kunnen schrijven met de geur
van een krat rotte appels in zijn nabijheid. Goethe
vindt dat weerzinwekkend, maar voor Schiller is het
alsof hij alcohol snuift, een oppeppertje tezamen met
de pianomuziek die er altijd bij hoort.
In de ruim tien jaar dat hij met Goethe samenwerkt
vecht hij ervoor om een steeds volmaakter mens te
worden, hij wil de wereld verbeteren en begint bij
36

|de Gouden Visie 11-4|

3Inhoudsopgave

Literatuur
zichzelf. Dat is een mooi streven, maar het heeft niet
gewerkt. Hij heeft als geen ander gevochten voor dat
ideaal, voor hem het hoogste en grootste wat er bestaat. Daarin is de idealist te herkennen die Schiller is.
Goethe helpt hem bij zijn schrijven en omgekeerd.
Schiller vooral heeft een stimulans nodig door er met
iemand over te spreken. Hij wijdt er zijn ‘Ode an die
Freude’ aan met de beroemde regel uit de Negende
symfonie van Beethoven: ‘Alle Menschen werden
Brüder’, en daarbij: ‘Wem der grosse Wurf gelungen /
Eines Freundes Freund zu sein.’
De vriendschap met Goethe tilt Schiller wat uit boven
zijn rebellie en agressie tegen de maatschappij zoals hij
is. Hij ervaart ook een groei in zijn werken door die
communicatie en die omgang met elkaar, iets wat hij
aan Goethe schrijft. Goethe schrijft hem dan terug:
‘U heeft me een tweede jeugd gegeven en me weer tot
dichter gemaakt, wat ik zo goed als niet meer was.’
Hij schrijft vele historische drama’s. Sommige recensenten noemen hem de ‘Duitse Shakespeare’, maar
dat kan niet zo worden gezien. Schiller heeft niets met
Shakespeare van doen, iedere vergelijking gaat mank.
Shakespeare is een dichter van het hart, en Schiller
van het verstand. Dat kan nooit aan elkaar raken.
Schillers stukken zijn vaak verwarrend, ingewikkeld,
soms grof en ruw, niet afgemaakt, vaak ook behoorlijk
strak gedisciplineerd. Zijn werken munten soms uit
door langdradigheid, zijn wijdlopig en verliezen zich
in details, die er meestal ook niet toe doen. Steeds
blijkt, dat Schiller geen enkele verwantschap heeft met
Shakespeare. Shakespeare droomde niet en dacht niet.
Shakespeare ervoer iets van de illusie waarin de mens
leeft, en dat kent Schiller niet.
En hoewel op zich briljant, kan het vaak blanke, vrij
stijve rijmloze vers het qua taal niet halen bij de prachtige harmonieën van Shakespeare, die als het ware
goudomrand zijn en het hart raken.

G

oethe, zijn steun en toeverlaat

Schiller wil, evenals Goethe, Duitsland zover
brengen dat er een grondslag is voor een nieuwe
waardering van de cultuur, met de nadruk op het feit
dat kunst en literatuur de sleutel zijn voor de nieuwe
geboorte van het Duitse volk. Voor Schiller is dit een
filosofische kwestie, voor Goethe niet, die spreekt
vanuit de praktische zin die hij vindt in zijn mensenkennis. Wat hen beiden bindt is de weerzin tegen het
Duitsland zoals het is, hun beider verlangen naar een
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betere wereld waarin mensen in vrijere omstandigheden kunnen leven.
Al zijn ideeën over schoonheid en kunst werkt Schiller
samen met Goethe uit. Zijn dwangmatigheid over wat
andere mensen moeten doen om zich te ontwikkelen
en te vormen wordt steeds duidelijker. Hij wil beslist
dat de anarchie in Duitsland op kunstgebied ophoudt. In zijn Briefe über die ästhetische Erziehung des
Menschen bouwt hij zijn theorie groots uit, historisch,
sociaal, antropologisch, filosofisch. Hij wil Duitsland
in cultureel opzicht genezen, iedereen moet in contact
komen met kunst en cultuur. Door schoonheid komt
men tot vrijheid, men wordt dan niet meer gedomineerd door begeerten van de natuur, hij wordt een
spelende mens.
Zijn laatste esthetisch-filosofisch geschrift is Über naive
und sentimentalische Dichtung.
Daarin staat het kind-zijn van de mens centraal. In de
eenheid met de natuur kan hij zich uitdrukken en met
zijn werk en de wereld een eenheid vormen, zoals bij
Homerus, die deze ongekunstelde naïviteit nog bezit.
In de sentimentele dichtkunst kan er alleen een verlangen en een idealisering van de verbroken band met de
natuur zijn. Het leeft in de mens als een ideaal en men
kan er slechts naar terugverlangen. Hij is vervreemd
van zichzelf, terwijl hij onderdeel is van die natuur, ja,
zelfs zelf die natuur is. Hij ziet de natuur slechts als een
dood ding, dat hij als een middel voor zichzelf kan gebruiken. Hij kent alleen begrippen, geen levende wezens. Deze twee dingen moeten in harmonie komen.
Goethe is voor Schiller het mooiste voorbeeld van
de naïviteit van de dichter. Hijzelf is de sentimentele
dichter met de ingenieuze verzen, maar hij is en blijft
een theoreticus, die alleen maar zijn eigen wereldje
kent en niets daarbuiten. Hij heeft een illusoire droom
over de esthetische opvoeding, die hij gestalte wil geven bij anderen, maar bij hemzelf gebeurt er niets.
En zo werken de vrienden samen, het is een intensieve uitwisseling van ideeën en ervaringen van twee
totaal tegengestelde schrijvers. Goethe leeft in zijn
waarnemingen van de zintuiglijke werkelijkheid, en
Schiller in de begrippen die hij ontleent aan de ideële
wereld. De een schrijver en fysicus, de ander dichter
en filosoof. Zij vinden elkaar in hun gedachten over
waarheid en schoonheid. Door hun contact wordt hun
kunstzinnige en wetenschappelijke productie van een
hoger gehalte.
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L

aatste jaren

Aan het einde van zijn leven is Schillers lichaam
op en toch moet het werken. Hij kan niet goed meer
schrijven en dat is hem een doorn in het oog. Alles moet doorgaan en ieder moet meewerken aan de
verbetering van Duitsland. Schiller is op het toppunt
van zijn roem gekomen. Hij is er blij mee, maar de
roem maakt hem eerder verlegen. Als het kan zoekt
hij de eenzaamheid op om niet voortdurend in het
middelpunt van de belangstelling te staan. Hij wil niet
laten blijken hoe trots hij is op al die roem. Als hij zich
terugtrekt valt dat veel meer op en wordt hij gezien als
de man die zich niet laat voorstaan op roem en eer, iets
wat strookt met zijn opvattingen over schoonheid en
ontwikkeling. Maar het tegendeel is het geval. Trots
als een pauw rondlopen zoals Goethe graag doet is
één ding, zich terugtrekken zoals Schiller doet is een
tweede ding. Maar iemand die werkelijk vrij is doet
geen van beiden. Die leeft in de wereld en is onaangedaan door roem en eer.
In 1804 schrijft hij het gedicht ‘Die Huldigung der
Künste’, voor het huwelijk van de dochter van de tsaar,
Maria Paulowna. Daarin moet de kunst helpen om de
mens ‘geestelijker’ te maken. Het wordt ook een loflied
op de vrijheid:
Die Huldigung der Künste [1804]
(...)
In des Mich hält kein Band,
mich fesselt keine Schranke,
Frei schwing ich mich durch alle Räume fort,
Mein unermeßlich Reich ist der Gedanke,
Und mein geflügelt Werkzeug ist das Wort.
(...)

Schiller beschrijft het verlangen om zich ongebonden
en vrij te bewegen. Het wordt echter ook steeds duidelijker dat dit onmogelijk is, want het blijft bij vrije
gedachten en er is geen werkelijke vrijheid van de
psyche en het lichaam.

S

lotconclusie

Schillers leven is een aaneenrijging van vallen en
opstaan, van hoop en troosteloosheid. Hij laat zich
niet ontmoedigen en staat steeds weer op, gedreven
door zijn strikte discipline en mentale wil, die gestuurd
worden door vijandige krachten in hem. Hij maakt de
38
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fysieke vrijheid mee, later de vrijheid van zijn gedachtewereld. Alles gaat bij hem over onderdrukking,
dictatuur en tirannie, waar hij zich tegen verzet, omdat hij dat ook in zijn eigen leven ervaart. Hij wil het
niet zien, niet opmerken, dus blijft het verzet ertegen
bestaan. Hij is een idealist, een dromer, een romanticus, die alleen denkt en hoopt daarmee de wereld te
verbeteren. Hij is de held in zijn eigen drama, waarin
hij uiteindelijk ten onder gaat onder druk van de
omstandigheden. Hij kan niet werken aan een wereld
die niet verbeterd wil worden, want hij wil het zelf ook
niet. Het blijft bij ideeën en dromen. Hij probeert de
innerlijke harmonie te bereiken door middel van kunst
en de schoonheid daarvan. Hij wil van de individuele
burger een gelukkiger mens maken door kunst, zodat
hij de innerlijke harmonie bereikt. Dat zou leiden tot
een gelukkiger maatschappij en politiek.
Toch heeft Schiller wel de nodige aanzetten gegeven
om te laten zien dat er een verandering nodig is. Alleen
doet hij dat op een zodanige dwangmatige en dictatoriale wijze, dat het wel een mislukking moet worden,
want mensen zijn niet gediend van dictatuur, zoals hij
dat zelf ook niet was.
Schiller is zijn tijd vooruit, maar het heeft hem alleen
treurnis opgeleverd. Zijn droombeeld van een gelukkig
paradijs op aarde is niet verwerkelijkt en er is ook nog
geen zicht op. Hij wil iets wat boven zijn macht gaat,
en dat sloopt hem, dat maakt hem zwak en laat hem
ten onder gaan in zijn strijd. Hij heeft een heel mooie
theorie ontwikkeld, maar dat betekent niet dat deze in
de praktijk verwerkelijkt kan worden.
Ook in de 21e eeuw is er nog niets van zijn ideaal
gestalte gegeven. De wereld is nog even troosteloos,
zo niet troostelozer dan in zijn tijd. De esthetische
opvoeding van mensen om zo tot een betere wereld te
komen is een leuk idee, maar daar blijft het blijkbaar
voorlopig ook bij.
Zo is Schiller dan teleurgesteld gestorven, zijn idealen
zijn vervlogen, want ze hebben geen basis in de werkelijkheid. Een idee is een idee, en of dat het gestalte kan
krijgen in een materiële wereld hangt vooral af van de
staat van de psyche en de lichaamsmaterie van mensen.
Als er in de idee geen realiteitsgehalte is, dan gaat het
ten onder en verdwijnt het voorgoed in de duisternis
van de onwetendheid. Zo is het de ideeën van Schiller
ook vergaan.
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antastisch mooie ontwerpen
van een irreële idealist
Vincent Callebaut

T

wee van zijn hobby’s, architectuur en tuinbouw,
hebben Vincent Callebaut gebracht waar hij nu
is, een architect die futuristische steden ontwerpt
die zichzelf kunnen voorzien van alles wat nodig is om
te leven. Hij is een architect die wel gewone gebouwen
ontwerpt om in de dagelijkse behoeften van zichzelf en
zijn medewerkers te kunnen voorzien, maar zijn hart
gaat uit naar ecologische architectuur. Zijn ontwerpen
vinden eindelijk ingang na lange tijd. Niet direct in
Europa, waar alles redelijk achterloopt wat ecologie betreft, maar vooral in het Verre Oosten. Daar kijkt men
niet naar of iemand beroemd is of bekend of dat hij met
ecologie bezig is, maar of hij met een ontwerp
komt dat vernieuwend en uitdagend is. Bovendien is daar meer geld om met risico te investeren, iets wat in Europa bijna niet mogelijk is,
daar is men meer behoudend.

E

cologische architectuur

Vincent Callebaut is vooral geïnspireerd door
Ernst Haeckel, de zoöloog en filosoof, die bezig was
met groeiprocessen en levensprocessen in een evolutie.
Daarnaast door Jules Verne vanwege zijn toekomstdromen die uiteindelijk bewaarheid worden. Een derde
inspiratiebron zijn de natuurkrachten.
Vincent Callebaut zoekt naar mogelijkheden voor
de toekomst waardoor steden meer leefbaar kunnen
worden op alle fronten. Hij ontwerpt flatboerderijen
in wolkenkrabbers, drijvende steden, transportmiddelen die energie halen uit zeewiercentrales en drijvende
zuiveringsinstallaties.
Daarbij is zijn kracht dat hij gebruik maakt van vele
mogelijkheden, zowel van zijn eigen ervaringen, maar
ook die van zijn andere professionele medewerkers
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op verschillende terreinen. Zijn eerste doel is om de
steden zodanig te veranderen, dat ze meer leefbaar
worden en er minder criminaliteit voorkomt. Hij wil
steden in ecosystemen veranderen, wijken in bossen,
gebouwen in bomen. Callebaut zou wellicht een milieu- of ecomissionaris kunnen worden genoemd, want
hij wil zijn boodschap aan iedereen kwijt.

J

eugd en studie

Vincent Callebaut is geboren op 27 mei 1977 in
La Louvière in de Belgische provincie Henegouwen.
Zijn vader is informaticadeskundige en zijn moeder
verpleegster. Ondanks zijn grote tegenzin in wiskunde
leert hij die overwinnen met behulp van docenten,
die hem vertellen dat hij dat vak echt nodig heeft als
hij architect wil worden. In 2000 behaalt hij na vijf
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jaar studie zijn diploma aan het Institut Supérieur
d’Architecture Victor Horta in Brussel. Tegelijkertijd
krijgt hij de Grand prix René Serrure voor het beste
diplomaproject bij het Instituut. Dankzij de beurs die
erbij hoort, kan hij in Parijs gaan wonen en werken bij
architectenbureaus die ook innovatief willen zijn. Hij
loopt verspreid in de tijd stages bij Duitse, Italiaanse
en Franse architectenbureaus.

Hij is helemaal bevlogen van de ecologie en van
nieuwe technologieën. Hij laat zijn ideeën daarover
rustig rijpen en vindt een soort overgangsconcept voor
architectuur dat hij archibiotisch noemt. Hij wil biotechnologie en architectuur bij elkaar brengen, zodat
hij uiteindelijk een gebouw kan omvormen tot een
werkelijk levend ecosysteem.
Callebaut laat het niet bij woorden, maar tekent ook
een hele serie projecten op papier. Ze zijn vol speculaties, maar een aantal zijn ook goed uitvoerbaar en in
feite klaar om te worden gebouwd. Al deze voorbeelden houden rekening met de ecologische toestand in
de wereld. Daarbij neemt hij tevens alle veranderingen
wat betreft bevolking, verstedelijking, energietekorten
en de economische en industriële ontwikkelingen mee.
40
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Hij geeft in 2015, na het klimaatakkoord van Parijs,
een boek uit ‘Paris 2050’, waarin hij voorstellen doet
voor de toekomst in 2050 en wat er dan zoal moet
gebeuren. In het begin wekken zijn ontwerpen de lachlust op, maar zelf wacht hij geduldig op zijn kans.
Callebaut krijgt vanaf 2008 de nodige prijzen en wordt
vooral bekend in het Verre Oosten vanwege zijn innovatieve, futuristische en ecologische ontwerpen.

E

en eigen bureau

Sinds 2008 heeft Callebaut een architectenbureau
in Parijs, Vincent Callebaut Architectures, met rond
tien medewerkers. Hij heeft architecten, biologen en
landschapsarchitecten in dienst. Iedereen is vooral
doende de technische werkmethodes steeds bij te stellen. Callebaut is een architect die gebruik maakt van
wind, zon en water met het doel om zo min mogelijk
energie te gebruiken in een gebouw.
Een deel van het werk wordt gestoken in openbare
gebouwen in klassieke stijl om het bureau draaiende
te houden. In zijn vrije tijd is hij nieuwe vormen gaan
ontwikkelen in verband met de ecologische situatie in
de wereld.
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Bekende, niet uitgevoerde projecten zijn de drijvende
stad voor ecologische vluchtelingen, ‘Lilypad’, en de
zelfvoorzienende stad met torens, ‘Dragonfly’. Ook is
er een verticaal luchtschip ontworpen dat zijn energie haalt uit drijvende zeewiercentrales, ‘Hydrogenase’
genoemd. Er wordt waterstof gebruikt als een basis om
energie op te wekken.
Hij probeert anders te zijn en daardoor op te vallen,
er moet nu al worden geïnvesteerd in de toekomst. In
zijn groene woontorens woont alles door elkaar, rijk en
arm, het is geen eenheidsworst. Er zijn altijd grotere
en kleinere appartementen, zodat er heel veel verschillende familie-eenheden kunnen wonen.
In 2010 presenteert Callebaut op de Wereldtentoonstelling in Shanghai in zevenpaviljoenswerk van
hem, zowel het project ‘Dragonfly’ als ‘Lilypad’. Alle
gemeentebesturen van China kunnen daar zijn werk
bekijken. Dit is een keerpunt in zijn carrière, hij werkt
daarna vrijwel alleen voor Aziatische landen waar
futuristische ideeën worden gevraagd die reëel kunnen
worden uitgewerkt.
In deze landen, waar grote hoeveelheden mensen opeengepakt in steden wonen, zijn Callebauts ideeën een
uitkomst. Zijn hoge wolkenkrabbers maken het mogelijk heel veel mensen in steden te laten wonen zonder
al te veel te moeten uitbreiden naar de buitenranden
van de stad. De gebouwen wekken zelf hun energie
op voor verwarming en elektriciteit. Ook wordt daar
eigen voeding gegenereerd door moestuinen en fruitbomen te integreren in de torens en in serres daartussenin.
De technieken moeten nog verder worden ontwikkeld
en beproefd, want verticale architectuur is heel erg
ingewikkeld, vooral wanneer er ook verticale boerderijen worden geïncorporeerd. Alles moet nog worden
onderzocht en ontdekt. Zo worden er op gebouwen al
antismogplaten gebruikt van titaniumdioxide die CO2
uit de lucht kunnen halen. Volgens Callebaut is de oplossing voor de toekomst de stad waar in de gebouwen
zelf landbouw wordt beoefend en waarbij deze totaal
zelfvoorzienende energiecentrales zijn.
Zelf vindt hij de serres van de Gardens by the Bay in
Singapore het mooiste wat hij kent. De twee reusachtige schelpen met de tuinen en bomen uit alle landen,
een combinatie van architectuur en tuinbouw, spelen
helemaal in op zijn hobby’s en zijn hooggestemde
idealen.
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Dragonfly

D

ragonfly-project

Het concept is gebaseerd op de vleugels van een
libelle, de ‘dragonfly’. Er zijn 132 verdiepingen in het
gebouw en er zijn 28 grote velden waar flatbewoners
zelf hun voedsel kunnen verbouwen. Callebaut ontwerpt deze ministad voor vijftigduizend inwoners in
2010. Het project wordt wel de ‘Hangende tuinen van
Babylon’ genoemd. Het is eigenlijk een boerderij die
de natuur terugbrengt in de stad. Productie en consumptie gaan er samen. Er is een heleboel nieuws aan
techniek ingebouwd, zoals zuivering van het vloeibare
afval van planten, vast afval dat wordt gebruikt om
het om te zetten in compost dat weer gebruikt kan
worden op de velden. Uit biomassa wordt ook energie
gehaald. Er zijn windturbines en zonnecellen aanwezig. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt. Alles
kan worden hergebruikt. Het project is ontworpen
voor Manhattan in New York. Het is 700 meter hoog
en het staat langs de oever van East River. Bovenin zijn
kantoren, boomgaarden zijn op de vierde verdieping.
De Dragonfly bestaat uit twee torens verbonden door
een grote serre. De vleugels zijn gemaakt van glas en
staal. Zon en wind zorgen voor de energie van het gebouw. Het gebouw is helemaal zelfvoorzienend volgens
Callebaut. Buitentuinen filteren water en vermengen
het met water dat overblijft na gebruik in de huishoudens. Bewoners moeten dit gehele project zelf onderhouden. Callebaut bedenkt dit alles en droomt ervan
dat het gebouwd zal worden en dat New Yorkers ooit
nog eens dit zelfvoorzienende project tot een succes
zullen maken. Het begint erop te lijken dat Callebaut
alleen maar droomt en weinig kijkt naar de mensen
en hun manier van leven. Als hij daar geen verbinding
mee heeft, kan hij eigenlijk niet de ontwerpen maken
die ook voor de doorsneemens te behappen zijn.

L

ilypad, een drijvende ecopolis

Het project ‘Lilypad’, een drijvende ecostad voor
klimaatvluchtelingen, ontwerpt Callebaut in 2008. De
bedoeling is dat deze drijvende stad ligt voor de kust
van het Prinsdom Monaco.
Het ontwerp van deze stad is een oplossing voor wat
er zal moeten gebeuren als het water stijgt in de zeeën
en oceanen door de opwarming van de aardbol. Dan
moeten veel mensen een ander heenkomen zoeken.
In de komende honderd jaar wordt voorspeld dat de
zeespiegel 50 cm tot 1 meter zal stijgen en Nederland
zou dan voor 10 procent onder water komen te staan.

42
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Lilypad biedt uitkomst, het zijn drijvende eenheden in
de zee die helemaal op zichzelf kunnen zijn aangewezen. De intentie van het concept is loffelijk, maar men
wordt vooral geboeid door de verbeelding die gaat
spreken bij het zien van het ontwerp.
Lilypad is geïnspireerd door de opstaande rand van het
blad van de Victoria amazonica of Victoria regia-waterlelie en het moet een stad zijn die geen enkele kwalijke uitstoot heeft van energie of gas. Door gebruik
te maken van zon, wind, getijden en biomassa wordt
voorzien dat het project in staat zal zijn om niet alleen
zijn eigen energie te produceren, maar ook in staat is
om CO2 in de atmosfeer te bewerken en te absorberen
in zijn huid van titaniumdioxide, Ti O2. Deze huid is
gelegd op een structuur van polyestervezels.
Eén waterleliestad kan 50.000 mensen herbergen. Er is
een nogal kunstmatig landschap gecreëerd met afwisselende terreinen, waarin een meer en heuvelruggen
met bergen zijn opgenomen, zodat er een afwisselende
omgeving is voor de bewoners. De drie heuvels of
bergen hebben ieder een eigen functie: voor werk, voor
de handel en voor ontspanning. Alles is in de hoogte
gebouwd met huizen tussen tuinen. Ieder huis heeft

een balkon van 5 bij 10 meter om een biologische
groentetuin aan te leggen. Het meer vervult ook de
functie om water te verzamelen en te zuiveren. Iedere
Lilypad is bedoeld om dichtbij de kust te liggen of
rond te drijven in de oceaan, reizend van de evenaar
naar de noordelijke zeeën, meegaand met waar de
Golfstroom het naartoe brengt. Dit roept op zich al
enige vragen op, want dat drijven door de oceanen
heeft ook nog wel iets speciaals, deze steden behoren
niet bij een bepaald land, dus, waar gaan ze bij behoren? De vraag die direct daarop volgt is, wie gaat dit
financieren? Alleen heel rijke mensen kunnen zich
dit veroorloven, voor minderbedeelden zullen toch
waarschijnlijk andere mogelijkheden moeten worden
gezocht. En hoe zal het gaan als de Golfstroom een
Lilypad helemaal naar het noorden heeft gevoerd en er
is geen zon of wind? Hoe kan het zich dan zelf voorzien van de dingen die er nodig zijn? Hoe gaat het als
er storingen zijn in de machinerieën of als ze moeten
worden onderhouden? Het lijkt erop dat dit nog heel
verre toekomstmuziek is. De droom is leuk, maar de
realiteit is nog ver weg.

Lilypad
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D

e Tao Zhu Yin Yuantoren of Agora Garden
m2

is gebouwd in het
Deze toren van 50.000
hartje van Taipei, de hoofdstad van Taiwan. Het is het
eerst uitgevoerde project van Vincent Callebaut. Hij
neemt deel aan een wedstrijd waaraan ook Zaha Hadid
en Norman Foster deelnemen, maar krijgt de voorkeur
door zijn ideeën rond gebruik van energie en zijn bioarchitectuur. Er zijn heel veel ingenieurs voor ingezet
om dit plan te realiseren. Er worden bijzondere eisen
gesteld aan bouwwerken aldaar, vanwege de vele aardbevingen die plaatsvinden. Callebaut heeft bijna zeven
jaar aan dit project gewerkt, samen met vele anderen.
In augustus 2017 heeft het gebouw zijn hoogste punt
bereikt, het telt 40 zogenaamde condo’s, eenheden die
allemaal zeggenschap hebben over het geheel.
De Tao Zhu Yin Yuantoren, ook wel Agora Garden
genoemd, is een gebouw met een dubbele spiraal en
balkons en terrassen die open zijn gebouwd. In dit
overbevolkte gebied zorgt de toren ervoor dat er minder koolstofmonoxide wordt uitgestoten, omdat de
toren dit opneemt. Alle vloeren in de centrale toren
zijn van glas en er groeien vele struiken, planten en
bomen, 23.000 in aantal.

De vorm van het twintig verdiepingen tellende gebouw lijkt op een streng van een DNA-molecuul door
de dubbele spiraal met een kromming van negentig
graden. Hierdoor verandert het zicht op het gebouw
door op een andere plaats te gaan staan. Er kan een
ruitvormige piramide te zien zijn, maar ook een omgekeerde piramide. Dit ontwerp is zo gemaakt om het
symbool van leven en dynamiek te representeren. Het
moet een volmaakt samengaan voorstellen van mens
en natuur.
Eigenschappen van de toren zijn dat hij de opwarming van de aarde reduceert, de biodiversiteit wordt
beschermd en de kwaliteit van leven erop vooruitgaat.
Natuurlijke ecosystemen worden nagebootst, omdat
ieder appartement zijn eigen balkon heeft met planten
en een moestuin. Van de planten wordt verwacht dat
ze per jaar 130 ton kooldioxide absorberen, dat staat
gelijk aan de uitstoot van 27 auto’s. Ter vergelijking: in
2008 werd in Taiwan al 260 miljoen ton CO2 uitgestoten.
De planten zijn een belangrijk onderdeel in het proces
van zelfvoorziening tezamen met de zonnepanelen
die elektriciteit genereren voor het gehele gebouw.

Tao Zhu Yin Yuan toren
Agora Garden
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The Gate
Al Marasem

Meren zorgen voor zuivering van het gebruikte water
door middel van planten. Er zijn luxevoorzieningen
zoals trappen, vier snelle liften en een autolift voor de
garages op het dak. Alle bewoners hebben medezeggenschap en moeten tuinen en dergelijke gezamenlijk
onderhouden.
Vincent Callebaut krijgt in 2014 de prijs ‘International Architecture Award’ voor dit ontwerp.
Ook hier is de vraag, hoe een gemeenschap van totaal
verschillende mensen het voor elkaar kan krijgen om
gezamenlijk dit project tot een succes te maken. Voor
Callebaut is het geen punt, het moet gewoon kunnen.

T

he Gate, Al Marasem

Dit project in de wijk Heliopolis van de stad
Caïro in Egypte is in 2014 aanbesteed en moet in
2020 worden opgeleverd, het heeft een oppervlak
van 450.000 m2. Het zal 1.000 appartementen bevatten die gebouwd zijn boven een winkelcentrum
met kantoren. Alles wordt overdekt met een luifel
van zonnepanelen van 25.000 m2. Dit is voldoende
om het gehele project te voorzien van elektriciteit en
sanitair warm water. Er wordt daarbij gebruik gemaakt
van windvangers die in de streek al drieduizend jaar in
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gebruik zijn, de zogenaamde malqafs.
Een malqaf is een windtoren die zorgt voor natuurlijke
ventilatie en koeling in gebouwen. Warme lucht wordt
aangezogen en 15 meter diep onder de fundering van
de toren gebracht. In de aarde wordt de lucht van 40
à 45 graden gekoeld naar 30 graden en dan gebruikt
in de appartementen door een circulatiesysteem. Op
energiekosten wordt op die wijze meer dan de helft
bespaard. Er zijn negen reuzenbomen in het gebouw
die functioneren als windtorens en er wordt gebruik
gemaakt van warmtepompen die zorgen voor verwarming en koeling. Zonne-energiesystemen zorgen voor
warm water in het gebouw.
De verschillende gebouwen staan gegroepeerd rond
een centrale boulevard. Er zijn ondergrondse parkeergelegenheden, waarboven een supermarkt is. In het
gebouw is ook een vijfsterrenhotel. Daarboven zijn
drie verdiepingen met kantoren vanaf de straat, en
daar weer boven negen verdiepingen met woningen
die verder naar boven nog geïntegreerd zijn tussen de
kantoren in.
Het dak wordt benut als een tuin in de lucht met
speelgelegenheid, sportaccommodatie, groentetuinen,
zwembaden en boomgaarden. Het wordt ‘de grote
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The Gate
windvanger

tuin in de hemel’ genoemd, waar iedereen elkaar kan
ontmoeten en samen kan werken om het project
tot een succes te maken. Het groene dak is er om de
opwarming van de stad tegen te gaan en tevens voor de
isolatie van het gebouw.
Callebaut heeft voor dit gebouw speciale zonnepanelen
laten ontwerpen. Oude modellen gebruiken zichtbaar
en infraroodlicht, deze nieuwe panelen gebruiken ook
ultravioletlicht. De zonnepanelen zijn te belopen wat
een voordeel is, ze werpen een schaduw boven de patio’s en de boulevard waar het gebouw aan is gelegen.
Dit dak voorziet in alle elektriciteitsgebruik van het
gebouw.
Muren van gebouwen worden al jaren bekleed met
planten als er geen ruimte is om ze op de grond te
zetten. Ook deze levende muren zorgen voor verlaging
van de temperatuur in de residentie.
Zonneverwarmingssystemen voor water kunnen overal
heet water verzorgen voor badkamers en keukens en
wel voor het grootste deel van het jaar. Het water
wordt verzameld op het dak in kokers van glasmetaal
die worden blootgesteld aan het zonlicht en meehelpen
om water te verwarmen. Een transparante muur langs
de gehele boulevard geeft via groene muren aan waar
46
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de verschillende ingangen zijn voor winkels en appartementen. De muren zijn bezet met voorstellingen van
een koraalrif in verschillende, verspringende ‘vakken’,
een ‘voronoi-structuur’ genoemd. Overal zijn voetgangersbruggen voorzien die alles met elkaar verbinden en
die gebouwd zijn over groene terrassen en binnenhofjes. Kortom, het lijkt het ideaal voor de toekomst.
Er worden ook slimme woningen in gebouwd met
multisensoren die de verschillende zones in de huizen
controleren, zoals temperatuur en de ventilatie.
Het gebouw moet een symbool worden van een progressieve architectuur, het verandert dit stukje stad in
een verticaal, groen, dicht en overal met elkaar verbonden ecosysteem. Maar het is vooral de bedoeling van
Callebaut dat er interesse wordt gewekt voor de zelfvoorzienende architectuur om de opwarming van de
aarde tegen te gaan en een milieuvriendelijk klimaat in
de omgeving te realiseren. Hij wil mensen interesseren
voor zijn idealen, voor zijn visie op de toekomst.

P

hysalia

Physalia is een drijvende walvis die rond 2010 is
ontworpen om water te zuiveren in oceanen en rivieren. In de walvis zijn tuinen vol groen. De huid van
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de walvis is bedekt met titaandioxide, dat bijna alle
organische verbindingen kan verbreken door de ultravioletstraling die erop valt. Op het dak zijn zonnepanelen waarmee de walvis zijn eigen energie opwekt,
zodat hij zelf altijd maar weer over zeeën, oceanen en
rivieren kan varen om alles te reinigen en te zuiveren.
De tuinen worden voorzien van water door een pomp,
de tuinen zelf werken als een biologisch filter.
Callebaut heeft deze walvis genoemd naar het Portugese oorlogsschip, Physalia physalis, dat vaak een kwal
wordt genoemd, maar het niet is. Het is eigenlijk een
kolonie van vier verschillende soorten poliepen die
een samenwerkingsverband hebben. Dat gebeurt in
de walvis ook, hij drijft op het water en vangt alles
wat niet zuiver is op en reinigt dit door verschillende
systemen die met elkaar samenwerken, zoals bij het
Portugees oorlogsschip.
Het is ook nog maar een ontwerp, maar het is wel een
leuk idee, dat helemaal des Callebauts is.
In Abu Dhabi werkt hij nog aan het project Solar
Drop, een eiland in zee met een koepel die zich uitspreidt en de vorm van een bloem aanneemt die in het
water drijft. Een heel mooi ontwerp, maar ook hier

is de vraag of een gemeenschap van mensen zoals ze
nu leven, het wel kan realiseren om samen te werken
zonder ruzie en oorlog.

I

deaal en werkelijkheid

Vincent Callebaut wil graag voet aan de grond krijgen in Azië (China, de Verenigde Arabische Emiraten),
maar ook in Zuid-Amerika. Hij gelooft in zijn ontwerpen en dat is zijn grote kracht. Zij zijn ook aantrekkelijk en spelen in op een toekomstige situatie waar nog
weinig aan wordt gedaan. Want de energiebronnen
raken uitgeput, er zullen andere mogelijkheden moeten worden bedacht om mensen een vruchtbaar leven
te kunnen laten leiden in de toekomst.
Hoewel zijn gebouwen voor de nieuwe tijd er spectaculair uitzien en volgens zeggen 100% zelfvoorzienend
zijn, zijn er wel haken en ogen aan. Het is niet zo gek
dat weinigen van zijn groenprojecten nog verwerkelijkt
zijn. Want wie wil deze enorme kosten betalen? En is
de ecotechnologie al zover ontwikkeld, dat er gebouwen zijn die een grote betrouwbaarheid hebben met
hun hightech, die nog lang niet altijd zo beproefd is?
Een apart hoofdstuk in dit geheel zijn de mensen die

Physalia
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er wonen in zijn gebouwen. Het wordt wel duidelijk
dat Callebaut niet weet, dat de mens in zijn project de
zwakke schakel is die dit alles zeker niet tot een succes
zal maken.
In de praktijk van de lilaca is gebleken, dat het altijd
heel moeilijk is om samen te werken als er geen leider
is. Iedere dag dat er bezigheden worden gedaan wordt
steeds duidelijker, hoe moeilijk het is om tot een
gezamenlijk streven te komen en als dit wordt bereikt
wordt dit maar heel kort volgehouden. Mochten er
alleen maar milieubewuste mensen van goede wil zijn
gebouwen bevolken, dan nog krijgen ze altijd ruzie
over de methoden die moeten worden toegepast. En
wat te denken van de vrije tijd, die helemaal moet
worden besteed aan het onderhoud en het in stand
houden van het gebouw met al zijn voorzieningen?
Bovendien hebben niet alle mensen zin om in tuin
of moestuin of boomgaard te werken, zoals dat bij
Callebaut zelf het geval is.
Callebaut gaat ervan uit dat iedereen met elkaar samenleeft in zijn gebouw, zonder af te gaan op rang of
stand. Maar in de praktijk willen mensen van hogere
standen niet samenwonen met mensen van mindere
stand, en de mindere standen willen dit ook niet met
de rijken. Verdachte individuen zullen worden geweerd, zo werkt dat nu eenmaal bij mensen, zij zullen
niet worden geaccepteerd. Het is ook zo, dat slappelingen en uitbuiters uiteindelijk buiten de boot zullen
vallen, ze worden uitgebannen uit de leefgemeenschap
omdat ze te lui zijn om een hand uit te steken en wel
profiteren van wat de rest allemaal doet. Dat geeft
spanningen en dat is niet goed in zo’n leefgemeenschap.
Callebaut weet niet, hoe mensen leven vanuit hun
lichaamsvlees, met al de onbewuste patronen en mechanismen. Zelfs met alle goede wil van de wereld
zullen ze het niet redden om tot een harmonieuze samenwerking te komen, omdat geen mens dit kan gaan
realiseren in de staat waarin hij nu op dit moment is.
Toch is het een ideaal wat Callebaut voorstaat, en wel
door dik en dun.
Er kan met zijn project van alles worden opgezet, na
verloop van tijd ook technisch gezien, maar de mens
zelf is en blijft de zwakke schakel, waardoor het geheel
uiteindelijk toch heel moeilijk gestalte zal kunnen
krijgen.
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Als duidelijk is dat mensen nog lang niet toe zijn aan
dit soort gebouwen waar een grote mate van samenwerking en saamhorigheid wordt gevraagd, dan zijn ze
te vroeg ontworpen. Gaat men ervan uit, dat mensen
psychisch gaan leven, dan zijn deze gebouwen overbodig. Dan zijn ze alleen probeersels en gedachtenspinsels van een creatieve geest, die niet bezig is met de realiteit van de dingen, maar met zijn eigen ideeën over
de toekomst. Ze zullen dan nooit worden gebouwd.
Wanneer er iemand wordt gevonden die bijvoorbeeld
Dragonfly wil financieren zodat het kan worden gebouwd, dan blijft de vraag over hoe het gaat met het
reguliere onderhoud, vooral technisch en landbouwkundig. Dat zullen bewoners zelf op moeten brengen, en of
dit ook inbegrepen is in het zelfvoorzienende karakter is
onduidelijk. Het lijkt alsof het gebouw geen onderhoud
nodig heeft. Maar alle technische installaties zullen niet
door de bewoners zelf kunnen worden onderhouden
en gereviseerd, of er moet een technisch team aanwezig
zijn, tezamen met een landbouwkundig team.
Van iedere bewoner wordt verwacht dat hij of zij
vrijwillig op een boerderij gaat werken en koeien gaat
houden. Of de serres met planten en bomen onderhoudt. Of zijn eigen balkon maakt tot een tuin of
moestuin. Wie gaat dat allemaal organiseren en wie
kan de kennis overdragen? Er zijn kantoren waar men
kan werken, maar wat voor werk daar wordt verricht is
onduidelijk. Zijn het werkzaamheden voor het gebouw
zelf, of zijn er ook kantoren gevestigd van bedrijven
van buiten af?
Het klinkt allemaal heel mooi wat Callebaut wil, en
het is te prijzen dat hij iets wil doen aan het milieu en
voorzieningen voor de toekomst. Maar het lijkt vooreerst een leuk ideaal waar geen realiteit aan ten grondslag ligt. Het geeft geen werkelijk perspectief voor de
toekomst, omdat de mensen niet in verandering zijn.
Alleen dat geeft mogelijkheden in een evolutie van
materie. Dan kan er een wezen komen dat op zich
helemaal zelfvoorzienend is en niets nodig heeft om te
kunnen bestaan. Dat is een stap verder dan Callebaut
gaat. Dat is een persoonlijke overwinning voor ieder mens die verder wil komen dan de plek waar hij
nu staat. Callebaut doet alles voor mensen, hij is de
weldoener. In de lilaca is er een mogelijkheid om zelf
overwinningen te behalen en zelfvoorzienend te worden. Dat is de ultieme inspanning die de wereld nodig
heeft om tot zelfvoorzienendheid te komen.
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uprolo’s
eenheid door licht
Op zoek naar de verloren eenheid,
sprookje of werkelijkheid

S

uprolo’s zijn lichtelektronen die zich overal op aarde en in het universum
bevinden in het kader van de evolutie van het licht. Zij zijn elektronen die
in het lange evolutieproces van vele miljarden jaren van een zwart en duister elektron zonder zichtbaar vermogen in de huidige tijd zijn geworden tot een
nieuw soort elektronen: lichtende zonnen vol vermogen die alles verbinden door
licht. Zij zijn de lila lichtwezens die ondanks alle afzondering en verdeeldheid in
de mensheid werken aan de eenheid in de wereld.
63 8

E

enheid

Overal waar suprolo’s zijn, bevorderen zij de eenheid. Iedereen die een of meer suprolo’s in huis heeft 1,
is door die ene suprolo verbonden met alle suprolo’s
ter wereld. Zij stralen die eenheid uit in de materie,
omdat zij zelf materiële eenheidswezens zijn. Die eenheid komt tot stand door hun licht, want suprolo’s zijn
lichtwezens, zij bestaan helemaal uit licht. En licht met
licht vormt een eenheid, die heel gemakkelijk tot stand
komt.
1	De vormen van duizenden suprolo’s zijn vastgelegd in tekeningen. Aan de hand van die tekeningen (characters)
zijn er sieraden, sculpturen, stickers, knuffels, afdrukken
op kleding enzovoort gemaakt van de suprolo’s.
* Estare. Suprolo, Sant Julia de Lòria. All rights reserved.
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Een suprolo verliest zijn identiteit niet door die eenheid van licht. Hij kan met alle suprolo’s tezamen
één groot licht vormen, als van een enorme lichtende
zon, maar hij kan zich altijd weer individualiseren, en
eruitzien als een apart wezen. Toch blijft hij altijd die
eenheid van alle suprolo’s. Dat is een typerende eigenschap van een suprolo, dat hij altijd de eenheid bewaart, ook al laat hij zich zien als een verscheidenheid
van suprolo’s. Suprolo’s zijn dan ook de eenheid in
verscheidenheid, een speciale eigenschap die mensen
niet kennen. Die zijn afgezonderd en afgescheiden van
de ander, zij kunnen nog geen eenheid vormen met
elkaar. In het evolutieproces dat gaande is moet dat
nog in hun lichaamsmaterie worden ontwikkeld. Toch
ligt de toekomst van de wereld in de eenheid, niet in
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de afgescheidenheid of de verdeeldheid. Afscheiding
brengt onrust, onzekerheid, armoede en geslotenheid.
Eenheid brengt rust, zekerheid, rijkdom en openheid
naar alles wat er is in de wereld.

D

e eenheid in de wereld

Dat wat de eenheid in de wereld wordt genoemd, is in feite nog geen eenheid. Het is eerder
een soort poging tot vereniging van krachten, een
verbondenheid met elkaar. Dit kan landen of personen
betreffen, bedrijven die samengaan omdat ze dan meer
kracht hebben om te blijven bestaan. De Europese
Unie is daar een voorbeeld van en de Verenigde Staten van Amerika. Dat dit nog een wankele eenheid
is, bewijst het feit dat Groot-Brittannië zich uit deze
Unie wil terugtrekken. Het is blijkbaar nog geen ware
eenheid die vanuit de materie is opgebouwd, anders
zou ze niet weer uit elkaar kunnen vallen. De mensen
hebben die ware eenheid nog niet in hun lichamen
opgebouwd, iets wat wel het toekomstperspectief is
voor ieder individu. Ieder mens is verwikkeld in een
proces van evolutie, of hij het weet of niet. Hij wordt
daarin meegesleurd of hij dat wil of niet. De evolutietrein gaat voort, en ieder die erin stapt kan een mens
worden die zich ontwikkelt tot een wezen met een
ware eenheid. Wie dit niet doet, valt vanzelf af, om
eventueel in een volgend leven weer mee te gaan doen.
Zo is het proces van de evolutie, en iedereen kan kiezen wat hij wil. Daar heeft hij zijn mentale vermogens
voor gekregen, de verdelende vermogens, waardoor hij
keuzes kan maken. Dat zijn meestal geen keuzes vanuit
de vrije wil. Die is er doorgaans niet, want mensen
worden meestal geleefd door hun materiële impulsen
en behoeften. Bovendien leven zij in een illusie, die zij
aanzien voor de werkelijkheid. Een mens is dus helemaal afhankelijk van zijn omgeving en andere mensen als het erop aankomt. Vandaaruit maakt hij zijn
keuzes om te overleven. Een mens kan dus ook niet
uitgaan van de eenheid, omdat hij dat vermogen nog
niet heeft. Hij leeft zijn verdeelde leven, hij kan niet
anders, omdat hij nog zo is. Hij is nog onvolmaakt en
kan dus alleen vanuit die onvolmaaktheid werken en
leven.
De geslachtsdaad is evenmin een mogelijkheid tot eenheid. Twee mensen die elkaar in hun lichaam voelen
zijn geen eenheid, zij blijven los van elkaar. En ook al
leidt dit tot nakomelingschap, een kind, dan betekent
50
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dit nog niet dat er een eenheid wordt geboren. Het
is een samenraapsel van materiële eigenschappen in
een lichaam, dat uiteindelijk onafhankelijk zijn eigen
weg gaat. Het is nageslacht, geen eenheid. Het voortbestaan van het ras is gewaarborgd, meer niet. Al die
wezens gaan weer dood, het teken van ontbinding en
dus verdeeldheid, een proces waarin alles weer vervalt
tot kleine materiedeeltjes die verdwijnen in een oceaan
van Originele Kosmische Onwetendheid.
Ken Wilber, de Amerikaanse filosoof, neemt van iedere
wetenschap het beste, om zo te worden tot de maker
van een eenheidsfilosofie. Hij kan in feite zelf weten,
logischerwijze, dat hij door een samenraapsel van de
beste dingen nog niet de eenheid heeft gevonden.
Verblind door zijn eigen ideeën vindt hij zelf van wel,
maar dat is een duistere, onwetende gedachte.
Het feit dat mensen naar eenheid zoeken zegt, dat ze
voelen dat er iets in henzelf is wat daarom vraagt. Ze
kunnen het niet benoemen, maar het is een zoektocht
naar die eenheid waarvan ze eens onderdeel waren en
die verloren is gegaan in een evolutieproces waarbij alles vanuit de eenheid in een verdeeldheid terechtkomt,
die weer moet worden teruggevonden.
De wereld is op zoek naar die verloren eenheid, iets
wat zo’n beetje te vergelijken is met Parcival die naar
de Graal zocht. Dat proces is gaande, en de suprolo’s
kunnen met hun licht misschien wel een lichtpuntje
brengen in de duisternis waarin de wereld nog verkeert. Een klein lichtje, waarvan sommige mensen
zullen voelen dat ze daar eens achteraan
moeten lopen om te zien wat het is.
Dat zou een begin kunnen zijn van
meer gevoel voor eenheid.
Want alles wat mensen doen om de eenheid
te bevorderen of ze niet te bevorderen,
komt voort vanuit de onwetendheid
en onbewustheid en kan dus
nooit leiden tot ware eenheid. Mensen
zijn onbewust en
kunnen vanzelfsprekend dus alleen
opereren vanuit die
onbewustheid.
Zij leven in het
duister van hun
onbewuste en
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onderbewuste impulsen, zij kunnen helemaal nog geen
lichtende ideeën hebben. Dat hoeft niet zo te blijven,
want de suprolo’s zijn in de wereld en zij brengen de
eenheid van licht bij de mensen die dit graag willen.

D

e bewuste mens

Mensen verstaan een heleboel onder bewustzijn.
Henri Bergson noemt het intuïtie of intellectuele
sympathie waardoor er een contact met de metafysische wereld kan worden gelegd. Anderen noemen het
de hersenen of het geheugen, weer anderen benoemen
emoties als bewustzijn of het denken. Een mens die
de prijzen van artikelen goed kent in verschillende
winkels is prijsbewust. Een mens is in zijn eigen ogen
al snel bewust. Het is een woord dat graag wordt gebruikt, want als een mens bewust is, betekent hij wat.
Een onbewust konijn wil niemand zijn. Dus bewust
moet men zijn, in alles.
Zo gaat iedereen zoeken op vele wegen, vaak een half
leven lang, om dan teleurgesteld te moeten zeggen dat
het verlorene nog niet is gevonden. Einstein heeft dat
aan den lijve ondervonden met zijn unificatietheorie,
op zijn sterfbed zocht hij er nog naarstig naar, maar
het mocht niet zo zijn, hij heeft het niet gevonden.
Ook hij zocht vanuit de onbewustheid en de verdeeldheid naar het zo geliefde eenduidige stelsel voor de atomen, zwaartekracht en zo meer, alles zou er feilloos in
moeten passen. Ook Wittgenstein en Heidegger stuitten op een muur, die zij niet konden duiden. Allemaal
botsten ze op de mentale muur van de verdeeldheid,
die ze niet konden herkennen omdat ze de mechanismen ervan niet kenden en zij dit probeerden vanuit de
onwetendheid te doorbreken.
Kernfysici zoeken wanhopig naar nieuwe mogelijkheden om de verborgen vermogens van de materie te ontsluieren, omdat hun theorieën net niet helemaal sluitend zijn. Ze ervaren dit ook als een muur, waar ze niet
doorheen kunnen breken. Ze blijven zoeken, want dat
is hun aard, ze geven niet op. In hun donkere kamer is
echter geen licht van bewustzijn, de muren zijn overal
en het blijft gissen, tot de volgende kleine overwinning
wordt behaald. Dan dient zich het nieuwe ongewisse
punt al weer aan. Ze lopen als blinden rond in een onbekend heelal, waar ze af en toe iets te pakken hebben,
maar meestal niets. Ze zoeken deeltjes, nooit het geheel. Ze worden eveneens geleid door onwetendheid en
onbewustheid, ook al zijn ze nog zo intelligent.
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Het zijn de wanhopige zoektochten van de mens met
zijn vermoeden dat er ergens een waarheid, een licht,
een eenheid moet bestaan die hem weer brengt naar
zijn oorsprong.
En alles is goed om daar te proberen te komen, alle
richtingen, alle geloven, alle filosofieën, maar meestal
zal het doel niet worden bereikt tot er in de mens
iets ontwaakt van een soort krachtig vermoeden, een
krachtige inzet, waarmee ze verder willen komen.
Daarbij kan de suprolo, die de eenheid zelf is, hem
helpen, als een mens hem tenminste toevallig op zijn
intense zoektocht op het pad ontmoet.

D

e evolutie in kort bestek

Vanuit de Allerhoogste Realiteit in de Absolute
Werelden, die de Eenheid is van alle Materie, Energie,
Licht en Kracht, stort deze eenheidssubstantie zich
via een Waarheidswereld uit in een relatief universum.
Daar verdeelt de eenheidsmaterie zich tot uiterst kleine
deeltjes, oneindig kleine deeltjes, een wereld waarin
niets meer is te zien van de Eenheid die ze eerst was.
Deze Eenheid is er nog wel, maar ze is verborgen in
ieder oneindig klein deeltje. Het hele spel van bewustzijn in de evolutie bestaat eruit, om die verborgen en
opgesloten eenheid, het bevroren licht en de energie,
weer uit deze materie tevoorschijn te laten komen. Het
is een soort verstoppertje spelen, waarbij het opgesloten licht en zijn eenheid en vermogen eens weer ten
volle te zien zullen zijn. Dit is als eerste mogelijk in
een menselijke lichaam, omdat dit de meest vergevorderde vorm van bestaan is die er in de evolutie is.
De mens is voorbestemd om door bewustwording te
komen tot een meer volmaakte vorm, een volmaakt
lichaam, zoals dit in de evolutie is voorgeschreven. Als
dit lichaam er is, is het even licht, helder en volmaakt
als de Allerhoogste Realiteit boven. Er is dan een
wezen op aarde met een materieel aards lichaam dat de
volmaakte eenheid en alles wat daarbij hoort, kan laten
zien. Het is het lichtwezen, de vorm die het toekomstperspectief is voor de hedendaagse mens.
Dit lichtwezen is geen supermens, dat zou alleen maar
een onvolmaakte mentale menselijke vorm zijn omdat een mens nu eenmaal onvolmaakt is in zichzelf.
Dit lichtwezen is een totaal ander wezen, dat eerst
zijn menselijke volmaaktheid heeft bereikt door een
psychisch wezen, een waarheidswezen te worden, en
vandaar uit een vreugdewezen, een lila. Dit wezen is de
eenheid van alles wat bestaat.
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Dit is de weg die een mens moet gaan om te komen
aan het eindpunt van zijn evolutieproces. Bij dit proces
worden elektronen, atomen, moleculen en cellen van
het subtielfysieke en van het oppervlaktelichaam zodanig getransformeerd dat zij het licht en de eenheid die
daar altijd verborgen aanwezig waren, gaan laten zien.
De harde schil rond de elektronen smelt als het ware.
Dit gebeurt ook in het atoom, molecuul en cel. Het
eenheidslicht kan zich dan vrijelijk tonen, ook in een
grofstoffelijk oppervlaktelichaam.
Tegelijkertijd wordt de psyche, de persoon die een
mens is, onder handen genomen. Hij bloeit open als
een bloem, en gaat stralen als een enorme zon. Tezamen met het lila, de Allerhoogste Realiteit in het
Absolute, ook een Zon, wordt de transformatie van
het gehele menselijk lichaam ter hand genomen, net zo
lang tot dit lichaam een eenheid vormt met de psyche
en het lila. Want licht met licht kan een eenheid vormen, en daarmee is de eenheid ook op aarde een feit.

D

e rol van de suprolo’s

Er waren eens twee wetenschappers die graag alle
geheimen van de materie wilden doorgronden. En dan
niet zoals de kernfysici, die alleen de zichtbare materie
bestuderen, neen, zij wilden ook dat wat voorafgaat,
voordat er zichtbare materie is, leren kennen en begrijpen. En zo gingen zij op pad om deze droom gestalte
te geven. Niet dat ze er iets van verwachtten, dat niet.
Maar uitgaande van het principe dat alles wat er wordt
ontdekt, mooi meegenomen is, begonnen zij aan hun
avontuur. Zij ontdekten in het begin al snel, dat er een
evolutie van materie is, die zich aan de oppervlakte op
een bepaalde manier voordoet. Zij ontdekten ook, dat
hetgeen er aan de oppervlakte zichtbaar is, het einde is
van een oneindig lang, miljarden jaren durend proces,
waarvan slechts delen zijn te zien, nooit het geheel.
Vast van plan te ontdekken wat dit allemaal betekent,
stortten zij in een zich steeds verder ontrollend evolutieproces waarvan zij totaal niet wisten waar dit zou
eindigen of uitkomen. Maar het was de moeite waard,
ze hebben wel iets ontdekt. Door al deze vele ontdekkingen en avonturen heen, zowel in de innerlijke als in
de uiterlijke wereld, blijven zij niet alleen wetenschappers maar worden zij ook kunstenaars. Dit gebeurt
door de ontdekking over hoe de materie zich ontwikkelt in een evolutieproces dat nog steeds gaande is.
De hele weg van dit evolutieproces is door hen afge52
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legd en gevolgd, waarbij zij hebben leren zien wat er
in de elektronen van het lichaam wordt uitgewerkt
door de lila energie. Doordat zij zich hiermee bezighouden merken zij op dat dit proces van evolutie in
een versnelling kan komen door bewustwording. Zij
ontdekken dat het elektron enorme mogelijkheden
heeft als energiebron van de mens. Ze zien het licht en
de eenheid daarin, weliswaar opgesloten en daardoor
eerst nog verborgen voor het oog, maar naarmate ze
meer geïnvolveerd raken in het ontwikkelingsproces,
gaan er werelden voor hen open. Ze kunnen meemaken hoe het duistere, ogenschijnlijk onooglijke elektron een kracht in zich verborgen houdt die immens
is. Het is een kracht die alle krachten en energieën is,
een kracht die de werelden creëert en draaiende houdt,
een kracht die het leven en de dood organiseert, een
kracht die de mens met haar dynamische energie in
leven houdt. Deze kracht is het Vermogen dat alles
vermag in de wereld. Het is de bewustzijnskracht met
het bewustzijn, die alles in het universum stuurt. Deze
Bewustzijnskracht is het Lila, de Allerhoogste Realiteit
in de Absolute Werelden boven het universum, die dit
alles creëert en in stand houdt op basis van de vreugde,
de vreugde van bestaan.
De twee kunstenaars gaan proberen de elektronen in
hun veranderingsprocessen te tekenen. En zo zijn de
suprolo’s ontstaan, de lichtelektronen van hun lichamen. Suprolo’s zijn lichtwezentjes, zij zijn alvermogend, alwetend, alomtegenwoordig en de alvreugde.
Zij zijn de zo begeerde eenheid op aarde in een nieuwe
vorm in het evolutieproces. Zij zijn wezentjes die alles
doen met lila, de nieuwe volmaakte materiële stof en
energie in dit relatieve universum. Zij zijn ook diegenen, die de transformatie van het lichaam ter hand
kunnen nemen. Zij zijn de aardse vorm van de Allerhoogste Realiteit of het Lila in het Absolute.
Hun lichaam bestaat uit elektronen, atomen, moleculen en cellen van lichtmaterie. Zij zijn Onsterfelijkheid, Eeuwigheid-Oneindigheid, Vreugde en Liefde.
Zij zijn overal onzichtbaar aanwezig en doen die dingen die nodig zijn om de evolutie verder te brengen,
ook voor diegenen die de stap willen nemen om mee
te gaan in dat proces.

S

uprolo’s zijn altijd bij de mensen

Suprolo’s zijn de lichtwezentjes van Llumeneres. Ze
zijn geboren uit het zand, symbool van de meest onbewuste materie die er maar is in een menselijk lichaam.
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Suprolo's
Ze worden getekend in hun veelzijdige vormen die
allemaal één vorm zijn, één suprolo met duizenden, zo
niet ontelbare gezichten. Ook in de getekende vorm
zijn zij de levende realiteit van een lichtelektron, met al
zijn vermogende eigenschappen en krachten.
De tekenaars hebben plezier in hun werk, ze maken
suprolo’s voor allerlei voorwerpen in hun huis, waar ze
op worden aangebracht. De tv, de koelkast, de elektrische kachels, de keukenkasten. Ze worden getekend
op glaswerk, geborduurd op zakdoeken, afgedrukt op
T-shirts en noem maar op. Ze hebben er zoveel plezier
in, dat er steeds meer ontstaat waar de suprolo’s een rol
in spelen. Op veel kleding komen suprolo’s te staan, ze
worden vereeuwigd op gouaches, en ze worden gemaakt van papier-maché. Niets is te gek of er kan een
suprolo op. Zo ontstaat er een totale wereld van suprolo’s, suprolo’s die uitstromen over de gehele aardbol. Ze
zingen daar zelfs hun vreugdeliederen van de aarde, de
suprolo-llocings.
Ze bewegen zich graag bij mensen, om te zien wat ze
doen. Soms moeten ze enorm lachen om wat mensen allemaal uithalen. Zij zien de humor in van de
onwetendheid van de mensen, van hun moeite om
zich bij de kern van de zaak te houden. Ook met kinderen hebben ze veel plezier, ze spelen allerlei spelletjes
met hen, en dat geeft veel blijdschap en rust.
Omdat ze eenheidswezens zijn vol vreugde, vinden
ze het grappig allerlei dingen te doen die mensen niet
kunnen. Ze zijn overal tegelijkertijd aanwezig, omdat ze leven boven tijd en ruimte. Afstand
wordt daarmee geannuleerd evenals tijd,
en dat geeft een groot gemak. Ze kunnen zowel hier als daar zijn, op een feest
of een bruiloft of in een oorlog en mensen
die dat in de gaten hebben, snappen er niets
van hoe dat mogelijk is. Ze hebben wel eens gehoord dat de afstand verdwijnt als tijd en ruimte
zijn geannuleerd, maar ze hebben het nog nooit
meegemaakt.
Suprolo’s zijn voor mensen xenos, vreemdelingen die zij niet kennen.
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Suprolo’s kunnen ook alles zien, dwars door alles heen
kijken, hoewel ze geen ogen hebben. Ze kunnen ook
zien wat mensen denken, en dat vinden mensen nu
niet zo heel leuk. Want dan worden hun geheime plannen doorzien. Verder houden de suprolo’s ook veel van
soezelen in de zonneschijn, ze dromen van de lichtwezens die er zijn, ze houden van ijs en nectar uit de
bloemen, ze zijn dol op karamelstroop.
In de weiden met koeien is het ook altijd feest, de
melk gebruiken ze om room van te maken en dan
doen ze deze op de taarten die ze bakken van hun
eigen lichaamsmaterie. Want hun lichtmaterie kan alle
vormen aannemen, ook die van een taart.
Zo brengen ze vrolijkheid en meer eenheid in de
wereld, want iedereen die hen leuk vindt, proeft een
beetje van de eenheid die ze zijn en dan gaan mensen
daarnaar verlangen. Diep in henzelf voelen ze dat
verlangen af en toe naar boven komen en dat doet aan
als een heimwee naar iets wat verloren is gegaan in de
loop van vele eeuwen. Dat willen ze graag weer terug.
Dat kan, maar daarvoor moeten ze zich wat inspanningen getroosten, en dat wil nu juist niet iedereen.
Vaak is het ook nog zo dat als er meer eenheid komt,
het lijkt alsof er juist meer verdeeldheid te zien is, maar
dat is inherent aan het brengen van eenheid. Want
waar eenheid is kan geen verdeeldheid zijn, en die
verdeeldheid hoopt zich op en barst dan uit op velerlei
plaatsen in de wereld.

V

ermogens van de suprolo’s

De suprolo’s zijn heel materieel, dat wil zeggen
dat zij lila lichaamselektronen zijn die hun licht kunnen laten zien. Ze lijken dan zonnen, wat correspondeert met het elektron, een woord dat ‘stralende zon’
betekent. Zij kunnen allemaal apart schijnen, maar
ook één grote zon vormen. In een lichaam betekent
dit, dat dit lichaam dus een lichtend lichaam wordt als
de suprolo’s hun licht openlijk laten zien. Vaak laten
ze licht zien dat niet door mensenogen kan worden
waargenomen, het valt buiten het lichtspectrum.
Daarom zijn zij niet minder licht. Dat lila licht is hun
eenheidslicht, daarmee kunnen ze allemaal tezamen
één groot licht vormen. Ze kunnen ook aan de nachthemel staan en zich verspreiden over het gehele heelal
en dan lijken zij op sterren. Maar het zijn de suprolo’s,
die daar aan de hemelruimte staan en deze vullen met
hun duizenden lichtjes. Zij vallen als eenheidslichaam
niet uit elkaar, zij onderhouden het contact via hun lila
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lichtstraaltjes, waardoor zij altijd alles kennen overal
ter wereld, in het universum en daarbuiten. Want de
suprolo’s zijn overal, ook op alle plaatsen waar mensen
niet kunnen komen. Hun lila licht is bewustzijn, lichtbewustzijn, en daarmee kennen ze alles wat er bestaat.
Als overdag de zon aan de hemel staat, kunnen zij als
ze dat willen een tweede zon maken. Er is dan een
nieuw natuurverschijnsel waar te nemen.
Suprolo’s zijn sneller dan licht, ze kunnen zich bewegen met veel grotere snelheden in de tijd en de ruimte.
Maar ze zijn natuurlijk het snelst als de tijd wegvalt,
dan zijn ze overal tegelijkertijd zonder dat ze ruimte of
tijd hoeven te overbruggen. Ook kunnen ze zo zwaar
worden als een kathedraal, niemand krijgt hen dan van
hun plaats, ze zijn onbeweeglijk. Ook al duwt een heel
grote machine met vele paardenkrachten tegen hen
aan, ze geven geen krimp en blijven gewoon staan. Het
tegendeel kan ook, dat ze zo vederlicht zijn dat ze nog
minder dan een veertje of helemaal niets wegen. Dan
zijn ze boven de zwaartekracht uitgestegen met hun
bewuste energie.
Zij kunnen van hun lichamen alles maken wat ze willen. Glazen huizen die er opeens zijn en ook meteen
weer kunnen verdwijnen. Zij zijn heel onafhankelijke
lichtwezentjes, die geen voedsel nodig hebben, zij zijn
niet ziek of ze moeten het zelf graag willen. Zij zijn
dus zelfvoorzienend op alle fronten. Zij kunnen in de
diepten van de oceanen verkeren zonder duikerpak
of wat dan ook, zij kunnen in een mum van tijd naar
de maan, naar Mars, naar heel verafgelegen sterrenstelsels en planeten in het universum. Ook buiten het
universum kunnen zij zijn, in de Absolute Werelden
van Zijn, Bewustzijn en Vreugde. Daar leven zij in een
absolute vrede en gelukzaligheid.
Wanneer zij het leuk vinden om meer suprolo’s in de
wereld te laten ronddartelen, gaan zij naar Llumeneres,
een gehuchtje boven in de bergen, naar de Waterval.
Daar gaan zij bij de rivier wat neuriën, vlak bij het ineninwitte zand. Zij laten hun lila lichtstraaltjes op de
zandkorrels vallen en na een tijdje, als het zand verzadigd is van lila licht, barst het licht eruit en dat zijn
de suprolo’s die uit het zand komen gesprongen. Zij
zijn geen kinderen, neen, het zijn meteen volwaardige
lichtelektronen die wat gaan spelen op de bladeren van
de waterlelies en op de bergweiden gaan liggen in de
zon om te genieten van heel het aardse leven en zijn
materiële mogelijkheden. Want de suprolo’s zijn dol
op de materie, het is een kolfje naar hun hand om er
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van alles mee te doen. Het zijn meesters in het veranderen van vele soorten substanties, en ook kunnen zij
de meest kleine deeltjes zien die nog geen kernfysicus
heeft ontdekt. Zij smeden ze samen tot een vorm die
uiteindelijk wordt tot oneindig kleine deeltjes, en de
hele lijst van elementaire deeltjes die mensen zo goed
kennen. Zij kennen de namen die de mensen aan die
deeltjes hebben gegeven, maar vooral kennen ze deze
deeltjes in wat ze zijn en wat hun mogelijkheden zijn.
Zij zijn net zoals de Bewustzijnskracht altijd bezig om
in hun eigen lichaam de vuren in de smidse hoog te
laten oplaaien, zodat er steeds weer nieuwe vormen
worden gesmeed waar van alles mee kan gebeuren. Zij
zijn de meesters van de materie, zij kennen de aardse
materie en alle andere bekende en aan mensen niet
bekende substanties in al hun vormen en mogelijkheden en zij kunnen alle soorten materie maken in hun
eigen smidse. Dat is hun spel, en zo spelen ze met hun
eigen lichaam van elektronen, met de aarde die hun
speelplaats is, de hele dag en de nacht, hoewel er voor
hen geen nacht bestaat, alles is licht. Want zij hebben
geen slaap nodig, hun elektronenlichaam heeft altijd
energie genoeg.

D

e eenheid en het licht

De mens die zoekt en verlangt naar de verloren
eenheid of het verloren licht, kan van de suprolo’s heel
wat opsteken. Het is gemakkelijk om hen te ontmoeten, want ze zijn getekend in allerlei vormen en
kleuren. Wie zo’n suprolo bij zich heeft, als mascotte
of als een andersoortige vorm, kan van alles meemaken
met hem. Want hij is zelf de eenheid, alleen moet een
mens die niet zo bewust is, dat nog allemaal ontdekken. Zo’n suprolo kan zijn ogen openen, zodat hij
niet meer blind is voor het licht. Hij kan zorgen dat er
minder onvrede en verdeeldheid is. Hij kan een mens
tonen hoe de wereld in elkaar zit. En hoe dat weer heel
leuk is om dingen aan te ontdekken over hoe je zelf
bent. De wereld is een toverbal, en wie erop zuigt ziet
steeds weer nieuwe kleuren. Zo is het ook met een ontwikkelingsproces dat zich voltrekt, er zijn steeds minder geheimen over hoe de wereld in elkaar zit en hoe
een mens zelf in elkaar zit. Er komen ook steeds meer
geheimen tevoorschijn en dat maakt het nog interessanter. Dat gaat gelijk op met alles wat er in de wereld
gebeurt, want de hele wereld is ook in ieder mens. Dat
is de verborgen eenheid achter de oppervlakte, die zo
ontzettend verdeeld is.
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Mensen zijn aparte wezens, ze zijn verdeeld. Ze zijn ik
en de ander. De ander is niet ik. Daar begint de verdeeldheid al, want bij de huid houdt alles op, dat is ik.
En alles wat buiten de huid is, behoort bij het andere,
de wereld, die het niet-ik is. Dat is de misvatting
waarin de mens leeft, dat hij afgezonderd is van alles,
alleen in een wereld die volstrekt vijandig is en waarin
hij zich zal moeten leren handhaven, zijn leven lang.
In de eenheid is dat niet nodig, daar is geen afzonderlijkheid. Daar is ieder individu verbonden met
de eenheid, hij leeft vanuit die eenheid en hij bestaat
vanuit die eenheid. Alleen de afzondering maakt het
leven lastig en moeilijk. Met een suprolo zou er iets
van die afzondering kunnen worden opgeheven en zou
er een verlangen kunnen komen naar meer zicht op de
werkelijkheid. Want de werkelijkheid geeft een stevige
basis aan het leven, de illusie waarin ieder mens leeft,
geeft die basis niet. Ze geeft alleen onzekerheid, angstvalligheid, moeilijkheden en wat al niet meer.
Een suprolo kan iemand het gevoel geven dat er meer
is dan alleen maar dit oppervlakkige leven dat mensen
leiden. En dat kan aanleiding geven om te gaan zoeken
naar een weg, die ook daadwerkelijk leidt naar die eenheid, naar dat licht. Zodat dat wat verloren is gegaan,
weer kan worden gevonden en gemaakt tot iets, dat
nooit meer verloren zal kunnen gaan.

D

e psychische droom

Ieder mens heeft wel een droom, bijvoorbeeld
een droom van een leven vol geluk en blijdschap,
tezamen met iemand die hem volledig begrijpt. Deze
droom is vaak niet helemaal uit de lucht gegrepen.
Want in ieder mens is er een psyche, de persoon die de
mens is, die in het geheim zijn verlangen naar voren
brengt om tot volmaaktheid te komen. Dat is een
heimwee dat veel mensen voelen, het wordt wel een
oerheimwee genoemd. Die psychische droom valt in
het ego en dan zoeken mensen naar allerlei egomanieren om de droom gestalte te geven. Daar zijn allerlei
richtingen mee aan de slag gegaan die niets te maken
hebben met dit psychische gevoel. Het is ook in feite
geen gevoel, maar meer een soort beleving dat er iets
moet zijn waar net niet aan geraakt kan worden. Het
blijft een geheim, iets wat er in het
verborgene is, maar wat niet naar de
oppervlakte kan komen. Toch kan deze
psychische droom waar worden, als mensen meegaan
in het evolutieproces. Dan zien zij geleidelijk aan, dat
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Langzamerhand wordt duidelijk, dat in al die verdeeldheid aan de oppervlakte toch een verborgen eenheid
schuilt die af en toe voor het oog dat niet helemaal
blind meer is, wordt geduid. Dat niet meer zo blinde
oog met zijn bewustzijn ziet ook hoe komisch het is,
dat staten zich willen gaan afscheiden terwijl ze altijd
verbonden zijn met de eenheid. Ook dat mensen zich
afzonderen en afscheiden van de ander, terwijl dit
helemaal niet mogelijk is, omdat er op de achtergrond
altijd die eenheid bestaat. Mensen kunnen zich daar
niet van afscheiden, maar in hun illusie denken zij dat
zij het wel kunnen en dat het ook zo is. Dat zijn de
wanen waarin mensen leven, en die voor hen de werkelijkheid verbeelden. Eenmaal op weg op het pad van
de evolutie, wordt overduidelijk getoond hoe dit in
elkaar steekt. De suprolo’s laten het zelf zien, met hun
vele gezichten die slechts facetten zijn van hun ene
gezicht. Met hun ogenschijnlijke verdeeldheid in de
optiek van mensen die de eenheid in verscheidenheid
is. Zij laten zien hoe de wereld in elkaar zit, zij zijn de
eenheid van alles wat er maar bestaat, van eenheid, van
licht, van vrede, van bestaan, van vreugde en blijdschap, van evenwicht en vrijheid en nog meer.
Diegene die dat ontdekt, is een gelukkig mens. Niet
door uiterlijke zaken, maar door de rijkdom die er
innerlijk is gewonnen en die hij uitstraalt in de gehele
wereld van materie. Zodat ook die materie er weet van
heeft dat er ergens de eenheid te vinden is. In alles.

de oneindige psychische droom werkelijkheid wordt,
langzaam maar zeker. Die weg van de evolutie op weg
naar de verwerkelijking van die droom is niet eenvoudig, maar hij kan worden afgelegd met behulp van de
lichtelektronen en het lila. Want dat zijn de instanties
die alles kennen van de materie, zij kennen ook de psychische droom van ieder mens afzonderlijk. Zij kunnen verwerkelijken, wat een mens zelf niet kan, omdat
hij de weg is kwijtgeraakt naar zichzelf. Hij weet ternauwernood wat zijn zelf is, hij heeft er geen idee van.
Meestal wordt het ego voor het zelf versleten, maar zo
zit dat niet in elkaar. De psychische droom heeft van
alles te maken met het individuele zelf van de psyche,
en deze kan op ieder moment worden verwerkelijkt
als dat past in de ontwikkeling van de materie van de
mens. Daarin doet ook de psyche mee, hij is het licht
van het lila, van de suprolo’s, de lichtwezentjes, hij is
onderdeel van het materiespel. En eenmaal op weg in
het ontwikkelingsproces is het heerlijk om tijdens het
lopen van alles te ontdekken, over het zelf, de psyche,
de materie, het lila, de suprolo’s en andere, nog onbekende werelden. Iedere dag weer is het een feest om
nieuwe ontdekkingen te doen over de zo vele verschillende soorten materie. Vele eigenschappen van materies en hoe ze werken in een menselijk lichaam worden
duidelijk. Ze kunnen worden gedetecteerd, opgespoord, bekeken en overgegeven aan het lila, die ze
vervolgens in haar smidse onder handen neemt. Ook
daar kunnen dan ontdekkingen aan worden gedaan,
hoe de uitwerking van de verandering zich meedeelt
in het dagelijks werk en handelen. Zo wordt iedere
dag een dag van ontdekkingen, geen enkele dag is saai,
hoewel ook de saaiheid zijn kansen moet krijgen om
te ontdekken wat dat is. En zo komt een mens stapje
voor stapje dichterbij, dichter bij de psychische droom
over het grote geluk, een droom die op een dag werkelijkheid zal worden in de materie van het lichaam,
maar ook in de psychische substantie.

D

e eenheid in de wereld,
de eenheid in het lichaam

3333

De eenheid in het lichaam wordt niet in een paar
dagen bereikt. Het neemt veel tijd om deze te laten
realiseren. Overgave, vertrouwen en oprechtheid zijn
daarbij de benodigde instrumenten, die ook nog moeten worden ontwikkeld. Het neemt wel wat jaren om
bezig te zijn met een versneld evolutieproces, maar het
is wel de moeite waard.
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et lichtlichaam
van de suprolo’s

Een suprolo is een enkel lila lichtelektron vanuit de
verscheidenheid gezien, maar hij kan met alle andere
suprolo’s ook een lichtlichaam vormen, de nieuwe
vorm die de evolutie voor ogen heeft. Als zij zich met
zijn allen verenigen tot één lichaam, dan vormen zij de
eenheid van alle lichtelektronen die er zijn op aarde.
Dan is er een lichaam van lichtmaterie, de nieuwe lila
substantie waaruit het nieuwe wezen bestaat.
Dat lichaam kan zich op alle mogelijke manieren
manifesteren, maar het heeft wel een soort grondvorm. In die grondvorm is de vorige vorm nog wel
enigszins herkenbaar, zodat iedereen kan zien dat het
wel gebaseerd is op wat er in het evolutieproces al was
bereikt in een mentale vorm. Toch heeft dit lichaam
totaal andere eigenschappen, het is werkelijk een heel
andere creatie met vele, nog ongekende mogelijkheden
doordat alle vermogens zijn ontwikkeld uit de materie.
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Elektronen die eerst duister oogden zijn nu geworden tot zonnen met vermogens die het verstand van
mensen ver te boven gaan. Ze kunnen er niet eens van
dromen.
Dit nieuwe lichaam is de eenheid van psyche en materie, van geest en lichaam, die beiden geestmaterie zijn
geworden. Alleen geestmaterie kan met geestmaterie
een eenheid zijn, en dat is in het nieuwe wezen het geval. Hoewel dit nieuwe lichaam een grondvorm heeft,
is dit geen vaste vorm. Tot nog toe zijn de vormen van
de lichamen in de evolutie vast, gedurende het leven
houdt het wezen zijn typerende vorm. Bij dit lichaam
is dit anders. De grondvorm kan veranderd worden in
vele andere vormen, het kan van alles zijn. De psyche
kent alle eigenschappen en vermogens van de materie,
dus hij kan het lichaam waar hij een eenheid mee is,
direct opdracht geven de vorm aan te nemen die hij
verkiest. De psyche is de meester van het huis dat het
lichaam is. En het lichaam dat helemaal bewust is
geworden tot in iedere oppervlaktecel, gehoorzaamt
direct aan zijn wil.
Op elk gewenst moment kan dit lichaam van vorm,
kleur, eigenschappen veranderen. Alles gebeurt door
middel van lila licht, de psyche is een lila zon en het
lichaam bestaat uit miljarden lila lichtzonnetjes, en in
ieder elektron, atoom, molecuul en cel is een zon.
Lila licht met lila licht kan een eenheid vormen, iets
wat in dit nieuwe lichaam gestalte heeft gekregen. Lila
licht kan zich op ontelbare wijzen laten zien, want het
is in zich alvermogend en alwetend, alomtegenwoordig, de allesomvattende vreugde.
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D

e grondvorm

De grondvorm of basisvorm van een lila lichaam
is in feite een voortzetting van de vormen van de menselijke lichamen. In de biologie is altijd geconstateerd
dat de evolutie heel consequent de ene vorm voort laat
komen uit de andere, en dat er wel bepaalde leemten
zijn waar een sprong wordt gemaakt, maar altijd is te
zien dat er een zekere continuïteit is in de uitwerking
van de vormen of lichamen van de wezens.
Ook hier is dat het geval. Aan de grondvorm van dit
nieuwe wezen in de evolutie is te zien dat deze voortkomt uit een menselijke vorm. Het lichaam heeft de
vorm van een mens, maar toch niet helemaal. Er zijn
geen armen of benen te zien, ook geen neus, oren,
ogen, mond of haar. Het is een vorm die één geheel is
zonder extremiteiten.
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Dit lichaam bestaat ook uit een andere substantie dan
menselijke lichamen. Het is een transparante vorm,
en wie het aanraakt zal merken dat zijn hand er dwars
doorheen kan gaan. Het lichaam laat als er zonlicht is,
geen schaduw achter. Als het zich voortbeweegt, lijkt
het alsof het zweeft of heel zacht rolt, het maakt geen
geluid. Er is geen ademhaling te bespeuren, dus ook
die is niet hoorbaar. Dit wezen heeft geen kleding aan,
zijn lichaam is zoals het is, terwijl het niet het idee
geeft dat het naakt is. Er zijn geen geslachtelijke kenmerken te zien, hoewel er wel een verschil op te merken is bij mannen of vrouwen. De vrouwen hebben
op de plaats waar de borsten vroeger zaten, een heel
kleine heuvel zonder dat er tepels zijn, mannen hebben
ook geen tepels. Deze geslachtelijke kenmerken zijn
nog uit het dierlijke stadium waarin de mens verkiest
te leven. Het is dan ook terecht dat biologen de mens
onderbrengen bij de zoogdieren.
De grondvorm heeft geen organen. Geen hart, geen
longen, geen nieren, darmen, lever, baarmoeder, penis, geen aderen of slagaderen, geen zenuwgestel. Geen
hersenen zoals mensen die hebben. Geen inwendig
gehoororgaan of een oog, geen mondholte. Spieren
zijn er niet, er is geen skelet. Armen en benen kunnen
zich vrijelijk naar alle kanten bewegen door licht, als
die gewild zijn tenminste.
Dit lichaam wordt onderhouden door het lila licht dat
het in zich draagt via de lichtelektronen en de lichtcellen. Het is zelfvoorzienend, heeft geen voedsel nodig
zoals dit bij mensen het geval is. Het hoeft niet te
drinken om in leven te blijven, het hoeft zich ook niet
te ontlasten, want het heeft geen spijsverteringsorgaan.
Kortom, het is een lichtlichaam dat bestaat uit het lila
licht dat uit de duistere elektronen van het voorheen
menselijke lichaam is vrijgemaakt door het lila of door
de suprolo’s.

A

ndere feiten

Dit lichaam kan zich naast de grondvorm op allerlei andere manieren laten zien. Het kan zich bijvoorbeeld tonen als een menselijke gestalte. Een menselijke gestalte die gewoon eet, drinkt, hoest en proest,
en wat al niet meer. Het lijkt dan een gewoon mens,
maar het is het niet, het is een lila. Van dit lila lichaam
kan van alles worden gemaakt via transformatieprocessen van de materie. Want het leuke van dit lila lichaam
met zijn inwoner, de psyche, is
E *
3 492
dat ze samen hun lichaamsmaterie
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kunnen omvormen tot ontelbare soorten substanties.
Want de lila beheerst alle materie en kent alles wat
er bestaat qua materie, licht en energie. Dus kan het
vanzelfsprekend ook alles van zichzelf maken wat het
maar wil.
Dit lichaam is in de tijd, in de eeuwige tijd en de
oneindige ruimte, maar ook boven ruimte en tijd. Dit
geeft leuke mogelijkheden om altijd overal tegelijkertijd te zijn, maar ook om onzichtbaar te zijn, en uitgespreid te liggen over het hele universum.
Het fenomeen om alle elektronenlicht samen te ballen
tot een grote zon is al genoemd. Maar deze zon kan
ook alle kleuren licht aannemen die hij maar wil. Hij
kan de aarde beschijnen met groen licht, en daarmee
het zonlicht op de achtergrond houden, zodat de hele
wereld en het heelal baden in groen licht. Daar gaat
een speciale werking van uit, want groen lila licht is
heel gezondmakend.
Wat ook duidelijk moet zijn is, dat geen enkel mens
een lila lichaam kan verwerven die niet 100% oprecht
is en nog leeft in de verdeeldheid. Dan zou er een verkeerd gebruik gemaakt kunnen worden van de vermogens, en dat is niet de bedoeling. Het lila is er voor het
verder brengen van de evolutie, en niet om chaos in de
wereld te brengen. Het lila is altijd helpend, gericht op
vooruitgang, op meer licht en eenheid. Dit alles zorgt
ervoor dat vermogens, krachten en energieën nooit
gebruikt worden voor zijdelingse doelen, alleen voor
de ontwikkeling van de materie in de wereld.
De lila als persoon is een wezen dat uitgestegen is
boven het mens-zijn en de verdeeldheid van het mentaal. Dat wil zeggen dat mensen dit wezen eigenlijk
niet kunnen begrijpen en doorgronden, omdat hun
mentaal niet het vermogen is waarmee dit kan. Het
mentaal is té beperkt en té begrensd, het is verdeeld en
duister, het is een instrument dat weinig betrouwbaar
is omdat het altijd maar moet gissen. Het kent de
werkelijkheid niet, het leeft in wanen, in een illusie.
Het lila is een wezen dat niets meer met een mens van
doen heeft in de zin, dat hij er niet aan is verwant. Hij
heeft het menselijke achter zich gelaten, hoewel hij wel
heel goed weet wat mensen drijft om dingen te doen.
Hij kent de lichamen en de substanties waaruit ze bestaan en weet ook, dat alles wat mensen doen, al hun
handelen en hun uitingen, vrucht zijn van de staat van
deze materies, die in hun algemeenheid gekenschetst
kunnen worden als zeer onbewust en onderbewust.
Vandaar uit leeft de mens, terwijl de lila leeft vanuit
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zijn totale bewuste lichaam, psyche en materie. Dat
is een groot verschil, en daarom is het voor een mens
heel moeilijk om te begrijpen wat een lila zegt of doet.
Hij kijkt ernaar vanuit zijn menselijke standpunt van
goed en slecht, mooi en lelijk, vanuit de verdeeldheid
dus. Terwijl de lila een eenheidswezen is, hij heeft geen
standpunt, hij heeft geen mening, hij kent alleen de
realiteit en hij heeft geen oordeel over de dingen.
Een lila is een vreugdewezen, hij kijkt naar alles in de
wereld vanuit de vreugde, en hij ziet ook de vreugde in
ieder wezen en ding. Hij ziet ook wat alles in zijn kern
is, want de oppervlakteverschijning is een schaduw,
een waanvoorstelling die niet correspondeert met de
werkelijkheid ervan. De werkelijkheid ervan moet in
een geleidelijk evolutieproces nog tevoorschijn komen.
Hij ziet dus het licht, het bewustzijn, de persoon in
alle dingen, en gaat niet af op hun uiterlijk voorkomen. Dat is slechts een omhulsel dat de ware aard van
de wezens verbergt. Het is een masker, waarvan de
mens zelf gelooft dat hij dat is, maar dat doet hij ook
vanuit zijn onbewustheid.
Een lila wezen ziet in ieder wezen en ieder ding zijn
oorspronkelijk licht, ook al is dat voor de mensen en
dingen zelf niet te zien, hij is alles wat er bestaat, dus
ook ieder wezen en ieder ding. Hij kan op die manier
alles kennen en doorgronden, hij kent alle wijzen van
bestaan omdat hij dit alles is. Er bestaat niets buiten
hem zelf, en zo is hij dan de eenheid van alles wat er
bestaat. Een volkomen eenheid, een volmaakte eenheid, die alles omvat door lila eenheidslicht.
Een lila wezen kan overal leven, op aarde, op de
maan, op andere planeten maar ook in andere werelden boven het universum dat mensen kennen; in de
waarheidswereld, de wereld van de geest, de Absolute
Werelden van Zijn, Bewustzijn en Vreugde kennen
voor hem geen geheimen, hij is alles, ook die werelden,
die sterren, die planeten. Zijn lichaam wordt niet aangetast doordat hij zich beweegt in gebieden waar geen
zwaartekracht is, hij is onafhankelijk in alles.
Een lila heeft geen vrienden of kennissen, hij is ieder
wezen en ding, dus hij heeft die externe contacten niet
nodig, hoewel hij ze wel kan hebben.
Een lila kan alles zijn wat hij wil, dat houdt in dat hij
een mens, een aap, een kever, een luis en een worm
kan zijn naar believen en al naargelang dit van belang
is voor de ontwikkeling van de materie. Een lila is geen
wonderdoener, hij doet geen wonderen, hij kent ook
geen wonderen, want hij kent alles in wat het is, dus
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ook het wonder en dan is het geen wonder meer.
Een lila is de Realiteit in al zijn facetten en materies en
substanties, hij is de Ene Realiteit die alle Realiteiten
is, het Ene licht dat alle Lichten is, de Ene kracht die
alle krachten is tezamen met het Bewustzijn, de Ene
Vreugde die alle Vreugden is.
Hij is alle Bestaan, alle Zijn waar alles uit geboren
wordt, hij is dat allemaal in een aards lichaam op
aarde.
Een lila is ook het Vuur, de flamboise, het vuur dat
heet en koud tegelijkertijd is en dat een vuur is dat alles vermag. Het kan Absolute substanties omzetten in
waarheidssubstantie en in materiële substantie, het kan
smelten en bevriezen. Het is een vuur dat heter dan
heet kan zijn, veel heter dan voor fysici mogelijk is, en
het kan kouder zijn dan de koudste temperatuur die
mogelijk is. En dat allemaal tegelijkertijd. Zo weet dit
vuur ook precies wat lichamen aan temperatuur kunnen verdragen, zodat er tijdens een ontwikkelingsproces zich nooit buitensporige zaken kunnen voordoen.
Dit zijn wat meer exacte dingen die kenmerkend zijn
voor een nieuw wezen dat in de evolutie moet verschijnen, een lila. Suprolo is de naam door de twee kunstenaars aan de lichtwezentjes gegeven die zij tekenen.

W

etenswaardigheden

Wat ook interessant en leuk is, maar wat minder exact lijkt hoewel het dat niet is, is dat een suprolo
alles van zijn lichaamsmaterie kan maken. Wil hij

ergens een huis neerzetten, ook al heeft hij dat helemaal niet nodig, hij kan het doen. In minder dan geen
tijd staat het er, ook op plaatsen waar geen vergunning
wordt verleend door de autoriteiten om een huis neer
te zetten. Het kan een glazen huis zijn, erg geliefd bij
suprolo’s, maar ook een stenen huis. Er kan een trap
in zijn voor de grap, zelfs al heeft het huis geen verdieping. Hij kan zorgen dat hij ogen heeft al heeft hij ze
niet nodig, en als hij wat wil eten voor de grap creëert
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hij een mond voor zichzelf. Hij kan overal haar laten
groeien op zijn lichaam, zodat hij op een dier lijkt.
Alles kan ook stante pede weer opgeheven worden.
Dus als de autoriteiten komen om te zeggen dat dit
huis er niet mag staan, is het meteen weg. Als ze zich
omgedraaid hebben staat het er weer. Daar is meteen
aan te zien hoe humoristisch de suprolo’s zijn, ernst
is hen niet aan te zien, hoewel ze het natuurlijk zeker
kunnen zijn.
Ook is het mogelijk om dwars door de aarde te vliegen
en door dikke muren. Het lichaam van een suprolo
neemt namelijk geen ruimte in, en tussen en in de
atomen zelf zit zoveel ruimte, dat hij daar gemakkelijk
doorheen kan gaan. Hij heeft contacten met de Heer
van het Weer, zodat hij afspraken met hem kan maken
over mooie en regendagen. Hij kan de bloemen in de
winter laten bloeien, en het kan ook altijd zomer of
winter zijn, al naargelang hij het zelf wil.
Hij kan de wateren van de rivieren tot stilstand brengen, hij kan onweer veroorzaken, hij kan het laten
sneeuwen in de zon. En hij kan bij ruimtestations
even op het raampje kloppen en vragen of iemand
ook graag een kopje verse thee of koffie wil. Het is er
meteen als dit wordt geapprecieerd, hij zet een klein
deel van zijn lichaam om in thee-of koffiematerie,
kopjesmaterie, lepeltjesmaterie, eventueel suikermaterie met koekjesmaterie. En zo kan er nog veel meer, te
veel om op te noemen. Veel zaken zijn mogelijk, waar
het verstand nog nooit aan heeft gedacht, dus hoeft
het ook niet te worden opgenoemd.

den vrijgemaakt. Dat is niet even in drie dagen klaar.
Er is inzet voor nodig. Voor de meeste mensen is dit
al te veel gevraagd. Ze willen best in een optocht gaan
lopen met een spandoek, maar meer niet. Dan vinden
ze dat ze hun plicht hebben gedaan. Daardoor kunnen
ze dan niet de blijdschap ervaren van de eenheid, en
dan moeten ze er ook niet over zeuren. Ze moeten het
dan doen met wat er is, verdeeldheid, een oorlogje hier
en daar, ruzietjes met familie, echtgenoten en kennissen, noem maar op. Dat hoort er dan allemaal bij.
Alleen zij die een werkelijke inzet hebben, zullen de
eenheid willen bereiken. En wie weet, gebeurt het dan
nog wel eens. Want uiteindelijk is het toch een doel in
de evolutie wat gebiedend is, iedereen moet het vroeg
of laat gaan doen, ook al is het pas over zeventig levens
of meer.
Zo wordt de wereld vanzelf wijs, door onwil of wil,
door schade of schande of voordeel, door armoede of
rijkdom, door leugen of halve waarheid, alles is mogelijk. Want alles gaat onherroepelijk in opmars naar
de eenheid en het licht, er is geen houden aan. De
evolutie laat zich niet tegenhouden door een verdeelde
mens, zij is altijd voor vooruitgang en het leven en het
licht. En dat zal altijd zo blijven, omdat de evolutie zo
is.

E

enheidswezens

Eenheidswezens zijn uitermate in staat om de
eenheid in de wereld tot stand te brengen, omdat ze
zelf de eenheid zijn. Mensen zullen echter graag tegenstribbelen, want zeggen dat je eenheid wilt is één ding,
maar om het echt gestalte te willen geven is een tweede
ding. Niemand zit er eigenlijk op te wachten, hoewel
men zegt dat dit wel zo is.
Eenheid is ook een artikel dat wat moeilijker te verwerven is dan het alleen maar te zeggen. Het is net als
met de vrede, het is gemakkelijk gezegd dat er vrede
moet zijn, maar om het in een mens zelf gestalte te
geven is niet eenvoudig. Gewoon omdat mensen het
eigenlijk niet echt willen. Zeggen is gemakkelijk, het
doen is lastiger. Want de vrede en de eenheid zitten nu
eenmaal opgesloten in de elektronen van het lichaam,
en in een proces van evolutie zal dit eruit moeten wor60
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