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Zrj is eigenlijk de $preekbuis van ,,Victor
Hugo" "),  die t Í jdens zi jn leven een keel-
aandoening had en daar in de aardsche sfeer
weeÍ hinder. van krijgt.

Men kan haar alle mogelijke vragen stellen
- waartoe ieder volop gelegenheid krijgt -
ook op wetenschappelijk gebied. Zij geeft er
antwoord op. Zoo hoorde ik een zeer interes-
sant gesprek tusschen haar en een Engelschen
dokter, ook lid der Vereeniging, Dikwijls
komt 't voor, dat ze iets aan den leider moet
vi'agen en dan is 't merkwaar.dig die beide
geesten met elkaar te hooren spreken, de heele
oude mannenstem en 't hooge kindergeluidje.
Ze maakt zelfs grapjes, Iacht veel en doet
kunstjes met haar vlammetjes, door over den
vloer te springen en op de maat van de mu-
ziek langs 't gordijn te dansen. Victor Hugo
beloofde, dat ze met Januari zouden trachten
materialísaties te verkrijgen, wat van hun kant
veel moeite en voorbereiding vereischt. Ik
maakte de eerste séance in Januari mee; wel
is waar was 't nog niet zoo ver, maar wel
zagen we wolken die als het \Mare uit de vlam-
men kwamen en zich dan langzaam \À/eer op-
Iosten. 't Begin is er dus al. Nu en dan was
om 't medium heen een mooi, zacht licht zicht-
baar. Ik hoorde Lydia eens met haar hooge
stemmetje een liedje zingen: Au clair de la
Iune, enz., maat den Iaatsten regel wist ze niet
meeÍ, wat haar bijna deed hr"rilen. De ,,Guide"
maakt altijd een eind aan de séances met een
korte toespraak; dan wordt weer gezongen en
't licht weer ontstoken. Even is nog 't kin'der-
stemmetje hoorbaar. Ze lacht, zegt nog iets
en dan is alles voorbij. De heele séance duurt
van 4-6

Graag wil ik weer wat vertellen, als ik de
beloofde geestenmaterialisaties heb bijge-
woond.

A. v. d. OUDENDIJI{ PIETERSE,
--\-Z"o 

""emt zich deze persoonlijkheid.

ER ZIIN NOG RECHTER.S IN

NE,DERLÀND.

Onderstaand bericht knipten wij uif de Zut-
phensche Courant van 16 januari l.l. :

De kantonrechter heeft schriftelijk vonnis
gewezen in de s*afzaak tegen A. W. S. we-
gens het onbevoegd uitoefenen der genees-
kunst. Verdachte werd ontslagen van rechts-
vervolging.

De kantonrechter overwoog o.m. in ziin
vonnis:

dat door de verklaringen van ver'dachte en
de gehoorde getuige'bewezen is, dat verdach-
te onder de gemeente l-ochem op 17 October
1935 niet toegelaten zijnde tot de uitoefening
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, van het beroep varl geneeskundige, mej. N.,
welke lijdende was aan rheumatiek, met de
bedoeling haar te genezen, behandel'd heeft
door met de hancl bewegingen te maken in de
onmiddellijke nabijheid van het lichaam van
deze patiënte;

dat de verdachte nog heeft aangevoerd, dat
zijn behandelingsmethode, de zoogenaamde

. Christologie, bestaat in het geconcentreerd
denken en het.daardoor brengen van genezing,
aan rheumatieklijders; dat de bewegingen, die
hij daarbij rnaakt, symbolisch zijn op te vat-
ten;

dat de geneeskunde bestaat in het op mate-
riëele wijze behandelen van patiënten en ziek-
ten met rnaterieele middelen, dat echter de
behandeling van verdachte buiten het mate-
rieele valt en alzoo buiten het begrip genees-
kunde;

dat wij op dezen grond van oordeel zijn,
dat de verrichtingen van verdachte niet vallen
onder het begrip uitoefenen der geneeskunde,
dat voor zoover het ten laste gelegde bewe-
zen is, dit derhalve niet strafbaar is, zoodat
verdachte behoort te worden ontslagen van
alle rechtsvervolging te dier zake.

Boekbespreking"

,,EeIz blik in het Hiernamanls", door

Jozeï Rulof. Uitgave N.V. Mouton
& Co., Den Haag, gebonaet Í 3.25.

Door het nieuwe werk Ían Rulof krijgen
wij een kijk op het leven van een supernor-
maal begaafd persoon. Verschillende toestan-
den, die uit den aard det zaak een persoon-
lijk karakter dragen, worden beschreven, en
het zal van den lezer afhangen of hij deze
weet te apprecieeren, of wel dat ze zonder
meer aan hem voorbij gaan. Voor wie zelf
de geestelijke dingen aanvoelt, .zal 'dit werk
een bron van waardeerbare kennis bevatten,
doch de wetenschappelijk aangelegde onder-
zoeker zal niet goed weten, wat hij er mede
moet aanvangen.

Toch staan er genoeg wetenswaardige din-
gen in, en ervaringen als de mystieke geese-
ling, die op zijn stoffelijk lichaam tot uit-
drukking kwam, of de voorkennis, ten op-
zichte van het geslacht en den dood van het
kindje, dat maanden later pas geboren moest
worden zi jn zeet belangri jk mits.. . . . .  men
andere personen getuige heeft doen, zijn van
de striemen op het lichaam, of mededeeling
heeft gedaan van die voorkennis. Dan krijgen
zulke feiten groote beteekenis. Daarom raden
-wij Rulof aan, als hij weder dergelij,ke erva-
ringen mocht hebben, een of meerdere be-
kende spiritisten er bij te halen, opdat die



30 HET TOEKOÀ4STIG LEVEN.

later hun getuigenis kunnen afleggen. Dit is
nu eenmaal noodzakelijk bij het onclerzoek
der supernormale verschiinselen.
. Yut bij dit boek zoo àangenaam aancloet,
is de groote waardeering van het medium
voor het schoone en verhevene in het leven.
e.1 zijl diep besef van de groote beteekenis,
clie ,,de Liefde" voor het menschdom heeft.
P.1. hooge opvattingen verleenen aan het
boek een speciaal cachet.
, Op zijn tijd dr-rrft Rulof ook polernisch op
te treden, zoo op blz. 288, waár hii aan dè

w.etenschap vraagt, hoe het mogelijk is, ctat
!íj kennis draagt van het tragisch verloop
der, te verwachten gebeurtenii. Heeft trét
o1le_rbe_wustzijn hem daarover ingelicht, ter-
wijl hij bewust die kennis niet wilcle aanvaar-
den, en hij dus tegen zichzelt te striiden hacl?
V/elk dualisme in den mensch !

ZoB biedt dit boek, zoowel voor den oncler-
Zoeker, als voor den ingewijde, stof tot over-
denking.

A.  S.

KORTE
,T.]TT 

BTNNEN- EN BUITENI,AND

Het tijdschrift ,,seelenlebenll.y-an _l_b _Dec_ _
j.l. vermeld het volgende merkwaardige bewijs
van beloofde geestelijke inwerking.-

Uit de ons nageiáten papierei van Dr.
(med.) Fyanz.. Freudenberg publiceeren wij
de volgende pijzonderheid, die-ons met ancleró
.wq4l$"evolle notities, merkwaarclige droomen
betreffend, door zijn dochter Mej. elara Freu_
denberg, werclen tóegezonden. Van veel betee-
kenis is bovendien het feit, r,vaarcloor zii tot
het verzenden dezer noti t ies gekomen is, en
dat _wij  hier laten volgen:

,, ln Februari 1931 namen wij  geregeld cleel
aan een kleinen spiritistenkring. Mijn vader
bemerkte al terstond, dat een cier dames
mediamieken aanleg .bezat, wat juist gezien
was,..want zij ontwikkelde zich tot een goed
schrijvend en later- tot trance-meclium. idiet-
tegenstaande zij de oogen vaak geisloten hadl
bewoog zij zich vrij en gemakt<ólilt< door de
kamer, zonder iets of iemand aan te roeren.
Deze zittingen waren voor mijn vader van
groote_ beteekenis, daar hij menig ontvangen
geestelijk bericht als volkomen Íuist en be-
trouwbaar heeft kunnen toetsen. 

-

Na den dood van mijn vader was ik langen
tijd afwezig, waardoor ik veel séances miíte.
Gedurende mijn atwezigheid ontving het
medium het volgende bericht: ,,Zeg aan mijn
dochter Clara, dat zij mijn manuscripten ná-
kijken moet. Zlj zal dan precies datgène grij-
qen wat zij noodig heeft en zij moet dat zen-
den naar Leipzig. Het zal haar materieel
gewin bezorgen." :

Ee_n gevoel van groo{e onrust beving mij,
was het wel zeker dat ik iuist dat zou kiezeh
wat bedoelcl, werd en ik besloot de eerstvol-
gencle séance van 18 Sept. 1982 af te wach-
ten. Bij deze gelegenheid ontving ik woorde-
lijk het volgende bericht: ,,Lieve Clara, je bent
in onzekerheid of je het wel vinden zult. Je

ontdekt het, besl ist,  ik zal je helpen en het je
Iaten voelen, opdat je het juiste er uitneemt,
en zendt het dan naar Leipzig., ,

'Den avond nadat ik clit bericht ontvangen
had, nam ik omstreeks g uur vaders hand-
schriften voor mij op tafel. Nauwelijks had ik
eenige regels van bijgaande notities cloorge-
lezen, of daar klonk een harc{e knal in 

-de

kast, die niet ver van de schrijftafel stoncl. Op
hetzelfde moment doorvoer mij een koude,
ct le mii  dged klappertanden, en-luicle r iep ik
uit :  , ,dat is het wat ik hebben moet", waárop
een tweede hevige knal weerklonk.

Dr. Med. Franz Freudenberg, cl ie in lg\z
overleed op 80-jarigen leeftijd, was een der
bekwaamste vrouwenartsen te Dresden. Hij
was gedurencle vele jaren een ijverig en be-
Iangeloos medewerker van ver-schillencle Duit-
sche. spiritistische en parapsychologische tijd-
schrif ten. In 1910 vertegenwoordigcle hi j  
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Dui.tsche spiritisten op het Spiritisch Congres
in Brussel, waar wij  hem ontmoetten.

H.  v .  H.

EEN WÀÀRDEVOL EXPERIMENT.

Van Mr. Mark Foy te Lord Howe Islancl
vernomen hebbend, áat een der New-york-
sche dagblaCen honderclcluizend dollar had
uitgeloofd aan het medium, dat in staat zou
zijn - nadat een mes gestoken was tusschen
de bladen van een gêsloten boek het
paginanummer links van het mes op te geven,
kwam het denkbeeld bij mij op in onzeïr we-
kelijkschen kring zulk een proef te wagen.

Op den bewusten avond was Mr. Fóy ver-
hinderd, doch hij zond Mr. Flanagan in zijn
plaats. V/ij zaten met zes personen aan de
tafel, toen ik de geestelijke contróle om zijn


