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BOEKBESPREKING.
Tijdschrift voor Parapsychologie,
oncter rectactie van Dr. P. A- Dietz
en Dr. W. H. C. Tenhaeff .

Het September-nummer begint met een arti-
kel van Dr. W. H. C. Tenhaeft over de: ,,Ma-
gische Spiegel".

Ondef dàn magischen spiegel wordt in 't

bizonder verstaan, het zien in een kristal, door
daarvoor gepredisponeerde personen, die' dan
tafereelen- waarnómen, diliwijls betrekking
hebbende op onderclrukte wenschen of, andere
spelingen van het onderbewustzijn. - ^'ln 

d'e uitvoerige beschouwing geeft Dr. T.
verschillende voorbeelden en behandelt tevens,
als zeer verwant, het ,rschaalhooren" of wel
het luisteren naar het ruischen in een schelp,
hetwelk de helderhoorendheid opwekt.

Vervolgens krijgt men in hetzelfde nummer
de onvermilctetilt<e droomhistories- er,l hgt gq:-
val van tweeclé gezicht bij een bootsman,
dateerende uit  1722.

A. S.

,,Zij, die terugke'erden uit'den d'ood",
'v{'"* cloór lozef Rutof - Uitg. N.V. Bgek;

I en Kunstclrukkerij v.h. Mouton &
Co., 's-Gravenhage. Ceb. Í 3.90'

Voor mij ligt RuloÍ's vierde mediamiek ver-
kregen boék,-dat weer eens getuigenis "tl.q$t
varihet merkwaardige phenomeen, clat wij in
Rulof bezit ten.

Vergeleken met de dlie eerste deelen van
ziln ,lEen blík tn het Hiernomaals", neemt
zijn íieuwste werk een eenigszins afzonder-
liike plaats in, d,aar hierin in hoofdzaak sterÍ-
bêclvêrschiinselen worden bqhandeld en ge-
sprekken én ervaringen na. den dood van
pàtient.n en kennissén worden medeg.edeeld.
bp cle aan hem eigen door en door eerlijke.en
váak ontroerend- naïeve wijze beschrijft

,,!ozeï:" in het eerste hoofdstuk.hge hij .met
óê prachtfiguur van den priester in aanraking
kwàm en ziJn belevenissen later aan.zijn.sterf-
bed. Ook de persoon van ,,Jeanne'], die-op-
gewekt en voÍ zonnige. teederheid haar kot'
fïers voor cle groote reis, die wij allen eens
moeten onclernemen, ging pakken, zal op de
meeste lezers een diep aángrijpenderi indruk
maken. Persoonliik acht ik dit deel varí zijn
werk parapsychoiogisch van belang, aange-
,zien daarin het zoo typische waarnemen van
afgestorvenen cloor stèfvenden wordt beschre-
ven, een verschijnsel waarvan rg-eds .Cice.ro
2000 jaar geledên melding rnaakte in ziin
werk ,Oe riatura deorum". Daar deze door
stervenclen waargenomen gestalten en ver-
schijningen steecls overledenen betreffen en
nirnmer nog levende personen' meenen veÍ-
scheidene plrapsychologen, dat deze gestal-

ten geen zuivere hallucinaties zijn, maal bgel-
den, waaÍaan een zekere objectiviteit niet kan
worden ontzegd.

De mededeelingen van den gestorven -tp.ot-
ter ,,Gerhard", dle zijn louteringsgang in het
hiernamaals verhaalt, hebben zeker waarde
als een bijdrage tot de reeds zoo omvaÍlg-
r i jke,,messagell i teratuur"- Kenners van deze
liieraÍuur taT het opvallen, clat verscheidene
ervaringen door ,,Gerhard" beschreven in
strijd ii in met vele mediamiek ontvangen

' geeiten-mecledeelingen uit andere landen
(Engelancl,  Ameriká). Zulks is, dunkt mij ,
een Éewijq te meer' dat bedoelde- ervaringen
als van zuiver subjectieven aard dienen te
worden opgevat, en dus wel' voor iederen
geest aan gene zijde verschillend moeten
uitvallen.

Het boek in ziin geheel zal, naat mijn vaste
overtuiging, dooi zijn eenvoudigen en begrij-
pelijkeÀ tránt en ook door de manier waaÍop
bepàalcle onderwerpen, die alle menschen
zeer nauw aan het hárt moeten liggen, worden
behancleld, in breede kringen een grooten in*
vloed ten goede kunnen- uitoefenen, terwijl
het aan hed die geroepen zijn reeds spoedig.
clit aarclsche station voor andere oorden te
verlaten, kracht en troost kan geven voor de
afclaling in de ,,vallei der schaduwen des'
cloocls"] welke uiteindelijk slechts de steeds'
open blijvende poort is tot de hoogvlakten der
eèuwig bloeiende bergweiden- 

G. Z.
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