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Mevr. Teunesse-Krebs. Dr. F., de geeste-liike
leider, deelde ons, door middel van kruis 'en
bord, mede, dat wij ons niet ongerust be-
hoeften te maken, onze neef was in bekwame
handen en hij - Dr. F. - zou tegenwoordig
zijn om J. B. rustig te doen zijn. Natuurlijk
lieten wij onzen neef onkundig van dit be-
richt. Den volgenden dag had de operatie
plaats en alles verliep gunstig. Bij mijn eerste
bezoek aan den patiënt in het ziekenhuis, stel-
de deze mij eenigszins aarzelend de vraag, ot
ik ook wist hoe Dr. F. er uitzag, want, zei hij,
ik heb zoo iets geks gehad. Met opzet ant-
woordde ik hem met de wedervraag: hoezoo?
,,Omdat ik, even vóór ik werd weggemaakt
voor de operatie en zelfs terwijl men daarmee
bezig was en ik mij heel .erg zenuwachtig voel-
de, links naast Dr. A. een man zag verschij-
nen en toen moest ik op eens denken aan dien
geestelijken dokter, diq bij u op de seance
komt. Ik zal u zeggen hoe hij er uitzagl e9-r-l
rossigen puntbaard, blauwe oogen, een streng
gezicht, ziin haar kon ik niet goed zien, want
èr lag hem iets wits over het hoofd. Hij was
tot aàn zijn middel zichtbaar. Hij keek mij
scherp aan en maakte toen, als een' levend
mensch nret*oogen en mond grappige grimas-
sen.tegen mij, als wilde hij mij geruststellen,
en dat gelukte hem ook, want ik werd er direct
kalrn dóor, en toen verloor ik het bewustzijn."

Verbaasd en ontroerd kon ik verklaren, dat
hij goed gezien had. De beschrijving beant-
woordde geheel aan den persoon van onzen
geestelijken leider, gelijk mevrouw T. K. ons
áie meermalen gegeven had. Aldus was Dr. F.
zijn beloÍte nagekomen.-Van 

helderziendheid of andere psychische
ongewone gaven heett de jonge man, voor
zoover ons bekencl, nimmer blijk gegeven.
Slechts weet ik van zijn oudels, dat hij ,,met
den helm geboren is".

Mevrouw TH. VAN HOOGSTRATEN.
Den Haag, Augustus '36.

KOR.TE BERICHTEN.

Het medium Toetenel heeft I Nov. l.l.
voor een aandachtig publiek een openbare
mediamieke zang-demonstratie gegeven in
Puichri-Studio. De heer D. Kok hield een
causerie over de verschijnselen, die geprodu-
.ceerd werden. Na afloop ontstond een ge-
dachtenwisseling over de animistische of spi-
ritistische verklaring der feiten. ^ De eerste
scheen de meest aannemelijke.

TENTOONSTET,LING VAN MEDIÀ..
MIEK VERKREGEN SCHILDERWERK.

De Haagsche Vereeniging van Spiritisten
,,Harmonia" organiseerde van I tot 15 Nov.
in haar gebouw,,Ken U Zelven" een tentoon-
stelling van mediamiek ontvangen schilder-,
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pastel- en teekenwerk. De rnedia waren de
heéren Rulof, Verhoog, Jochems en Mostard,
terwijl er in het geheel 106 stukken werden
geëxposeerd.

Het werk van den heer Rulof, dat, naat
zijn zeggen, door verschillende overledene
sChilders werd doorgegeven, wekte door de
schoone symboliek bij de toeschoull/ers groote
belangstelling, evenals zulks het geval wa-s
bij de- merkwaardig getinte landschappen uit
de sferen van Verhoog, die merkwaardig ge-
noeg aan een sterke vertroebeling van ziin
ooglenzen iijdt en normaal weinig kan onder-
scheiden. Mostard, die pas een klein jaar ge-
leden zijn gave ontdekte en doorgaans in olie-
verf schildert, gaf met ziin 45 werkstukken
van een verbluffende productiviteit blijk, en' 
wekte door zijn techniek en kolorlet vooral
bij kunstkenners groote interesse. De blik-
semsnelle schildertijd en de soms zeer origi-
nee-le wljze, waarop de stukken tot stand
kwamen, wekte bij alle bezoekers de grootste
verbazing. Jochems, die pas aan den gang is,
muntte uit door de fijnheid van zijn teeken-
werk.

De tentoonstelling mag dan ook alleszins
geslaagd heeten, terwijl ook menig schilder-
stuk van eigenaar veranderde. 

G. Z.

HET VISIOBN VAN DEN

Ee' spunlu?,Ï:*Y?i'ffi." zat, wercl
's morgens door den waker snikkend en ge-
heel buiten zich zelf aangetroften in zijn cel
en verklaarde, dat hem 's nachts (van 7 op 8
Nov.) llvas aangezegd, dat ziin oude moeder
stervende was. De bewaker trachtte hem ge-
rust te stellen en beloofde er naar te zullen
intormeeren. Reeds den volgenden morgen
zeer vroeg kwam er een jonge vrou"w in rouw-
kleeding zich aanmelden met het bericht, dat
de moeder van den gevangene den vorigen
nacht was overtto?ï.uue 

Métapsychique).

BOEKBESPR.EKING.
Parapsychologische Studiën; ver-
zameld door Dr. P. A. Dietz en
Dr. 

'W, 
H. C. Tenhaetf. - Uitgave

H, J. W. Becht, Amsterdam.
Het werk, dat hierbij den belangstellenden

in de parapsychologische problemen wordt
aangeSoden, is zeer belangrijk. Over verschil-
lende onderwerpen wordt door ter zake kun-
dige onderzoekers geschreven en met de
gróotsté voorzichtigheid zijn de behandelde
fevallen naar hun waarde getaxeercl. Zelfs de
meest sceptisch aangelegde leek moet bij het
lezen wel-den indruk krijgen, dat hij, hoewel
clikwijls voor raadselachtige problemen ge-


