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Boekbespreking.
Een Bli lc in het Hiernamaals,

door lazef. Rulof. Uitgave van
de N.V. Drukkerij ,r.h. Mouton
I Co,,  Den Haag. Pr i js  ingen.

f  2 . 7 5 ,  s e b .  f  3 , 5 0 .  ( N u  1 5  O c t .
a.s.  b i l  den boekh. verkr i jgbaar) .

Als motto zou ik bovenaan in dit boek
rvil len plaatsen de mooie bijbeluitspraak, vri j
overgenomen: ,,Zalig zijn de eenvoudigen
van harte, de kinderli lken van geest, want
hunner is het Koninkrijk der Hemelen".
Want dit boek, geschreven door den ??rr-
voudigen, ongelet terden ex-chauffeur,  doch
hem gedicteerd door een Hoogen Geest, ftef.t
ons door den kinderli iken eenvoud in sti j l  en
taal, maar tevens door den verheven inhoud,
de wijze lessen, welke aan de menschheid,
de spirit isten en nog eens heel speciaal aan
de mediums worden voorgehouden en ge-
geven.

Dit zeer biizondere boek, geschreven in
eenvoudigen, haast klnderli iken sti j l , in de
mooie beteekenis van het woord en juist
daardoor voor een ieder, ook den minst
ontwikkelde begrijpeli jk, behandelt toch
de grootste en moeil i jkste problemen der
menschheid: de juiste levenswandel hier be-
neden, het leven hiernamaals, sociale kwes-
ties, het groote kwaad van den oorlog, het
ware wezen van alle inspiratic bii kunst,
wetenschap en mediumschap, het stervens-
moment, begraven of verbranden na den
stofÍeli jken dood, witte en zwarte magie en
nog veel meer.

Hier wordt ware godsdienst, moraal en
praktische levensleer gegeven, hier wordt in
ontroerenden eenvoud de ontwikkeling be-
schreven van een zeer begaafd, zuiver aan-
voelend medium, dat zich onvoorwaardelijk
aan hoogere leiding toevertrouwt en over-
geeft. En dit is seen verdichtsel, geen roman-
tische visie, het is een auto-biographie, een
eigen levensbeschrijving, dus werkeli lkheid.
Dit geeft aan dit buitengewone boek zulk
(^en groote waarde.

De bovenaangehaalde bijbelspreuk geeft
den geest van den schrijver weer, doch zóó
moet ook die van den lezer ziin, wil deze
uit het boek de vele geesteli jke schat-
ten halen, welke het inhoudt. Dit boek
is niet geschreven vooÍ degenen, die slechts
geleerd zijn of doen, zonder intuïticf aan-
voelen van het verhevene van de schepping,
zonder welk aanvoelen knapheid nooit wijs-
heid wordt .

Als ik hier gesproken heb van kinderliyk."

eenvoudige taal en sti j l , dan bedoel lk daar
niets mirrderwaardigs mede, integendeel. On-
tegenzeggelijk zou een medium áet meerdere
algemeene ontwikkeling en l iteraire begaafd-
heid hetzelfde anders geschreven hLbben
- ik denk hierbiy aan den onovertroffen Dr.
Stainton Mozes - maar aan den andererr
kant treffen wij in dit boek zoovele verheven
passages aan, in verheven sti j l  weergegeven,
dat onmogeliyk kan worden aange.t"áà, dat
het bewust zou zijn neergeschreven door derr
ex-chauf feur,  met niet  meer dan Lagere
School ontwikkeling en kennis.

Veel meer dan de bij een op sensatie be-
luste menschheid zoo in trek zijnde physische
manifestaties, hoe wonderbaarliyk ook, is dir
boelc een bewijs _voor de inwerking op en
Ieiding van den Aardmensch door i"rh"rr"r,
intell igenties aan Gene Ztide.

. Ik ken geen enkel Hollandsch werk op
algemeen spirit istisch gebied, dat met dit
boek van Alcar, het pseudoniem van den
beschermg_eest van André ( Rulof ), te verge-
l i iken is.  Ik v ind' in di t  boek vereenigd, , iar
ik aantrof in de drie beste buitenlàndsche
\., 'erken. op dit terrein: de ,,Geesteli jke Op-
voed.er" van Stainton Mozes, de ,,Too.rar-
staÍ" van Davis en ,,Frapchezzo, een zweÍ-
ver in de geestenwereld", van Farnese.

Het behandelt toch evenals eerstgenoemd

9""1. de ware godsdienst van onzelÍzuchtig-
heid en l iefde, zegt dat al le godsdienstàn
in de kern hetzelÍde beoogen,- n.l.: hunne
beleiders te rvijzen op het verschil tusscherr
goed en kwaad. Evenals de ,,Tooverstaf"
geeft het een beschrijving van het ontwik-
kelingsproces van een medium, wijst het op
de voordeelen en gevaren aan het medium-
s.chap verbonden, rn'ordt het stervensproces
door een helderziencl meclium in detail be-
schreven, terwij l het met Franchez zo de be-
schrijving van toestanden uit de donkere
spheren, zoowel als uit die van het Licht
gemeen heeft .

Dan zou ik dit werk wil len noemen het
boek der mediums, omdat deze vooral zeer
veel daaruit kunnen leeren, n.l. dat zii slechts
het instrument van hoogere machten dienen
te ziin, zonder eigendunk en i jdelheiC, zon-
der jaloezie tegenover andere mediums, dat
zij onherroepeli jk vroeger of later hun gave
verliezen en dan tot meer of minder be,íust
bedrog overgaan, indien hun levenswandel
niet in overeenstemming is met het hooge
doel, waarvoor hun contróles hen wenschèn
te gebruiken.

Het is
sages uit
halen om
streeren,

zeer verleideliik de treffende pas,-
het boek van Alcar,Rulof aan rÈ
daarmede het leerri jke te demon-

wa:t het de menschheid, den spiri-
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tisten en onder dezen vooral aan de mediums
biedt. Maar het zou onbegonnen werk zijn,
daar zouden een geheele aflevering van het
Toek. Leven mede gevuld kunnen worden.
Ik wil slechts heel in het bijzonder cle aau-
dacht vestigen op de aangrijpend verheven
beschrijving van het sterven van Tante,
het heengaan van een goèd mensch tegen-
over die van een crematie van een beroemd,
maar door en door aardsch kunstenaar, waar-
bij eveneens op zeer aangrijpende wiize de
folterende pijnen beschreven worden, welke
de geest bil het verbrandingsproces l i ldt, in-
dien hil nog met geheel ziin ziel hangt aan
de stof, welks geneugten ti jdens het aard-
sche leven zíjn alles waren.

Als iets de menschheid opvoeden en tot
inkeer kan brengen dan is het deze be'
schrijving van het verschil in heengaan naar
een andere wereld tusschen den geest van
een goed, eenvoudig en die van een door en
cloor zelfzuchtig, hoogmoedig mensch'

Bijzonder mooi is ook de beschrijving van
,,het Zomerlgpd": troostriik in de hoogste
mate is wat Alcar daar verkondigt, dat aan
velen, die hier zwaaÍ belast zijn, wordt toe-
gestaan, onder geleide van hunne bescherm-

[eesten, dit Zomerland in al ziin heerlilkheid
te aanschouwen en degenen, die hun in clen
dood zijn voorgegaan, daar een korte -wijle
te ontmoeten. Al kan de in het l ichaanr
teruggekeerde geest zich bii het ontwaken
die hèerlijkheid niet bewust herinneren, toch
sterkt het hem onbewust in den dageli lk-
schen stri jd om het bestaan en het Aardsche
leed.

In ditzelfde hoofdstuk over het Zomer'
land komt het ,,gebed van Alcar aan de
Bloem" voor, zoo 

-verheven, 
zoo onaardsch,

dat het onmogeli jk is aan te nemen, dat het
bewust of on6ewust aan het brein van den
eenvoudigen, onontwikkelden en ongeletter-
den ex-chauffeur kan zijn ontsproten.

Niet altijd kan ik mij met de ideeên van
Alcar vereenigen.'Zoo b.v. waar hij in het
hoofdstuk over witte en zwarte magie zegt,
dat de Europeaan door omgang met den
Oosterling degenergert. Zii, die uit i,aren'
lange eigén eivaring spreken, weten beter.
In werkèli;k aangeboren, innerlijke b-escha-
ving is in doorsnede het Oosten het \Á/-esten
verie vooruit, terwij l daartegenover de Euro-
peaan veelal den Inlander een lesje- kan
g.u"tt in energie, wetenschap, techniek en
sociaal gevoel.

Ook li lkt mij onjuist de bewering, -dat de
zwarte magie- slechts door -de gekleurde
rassen zou worden beoefend. Tot in de mid-
deleeuwen toe toch, werd de ,,zwaÍte kunst"
ook hier in Europa in prakti jk gebracht. Deze
kunst is dus niet gebonden aan bepaalde

rassen, rnaar aan een zekeren graad van ont-
wikkeling en moreel inzicht.

Dan geloof ik verder niet, dat begraven
in elk geval de voorkeur verdient boven
crematie. Voor geesten, die nog met al hunne
vezelen vast verbonden ziin aan het Aard-
sche zal, hoe ook het stofl ichaam te gronde
gaat, het stervensproces een hevig l i iden be-
teekenen. Men leze daarover maar eens in
het hierboven genoemde boek ,,Franchezzo"
de beschrijving van den dood en begrafenis
van een laag individu, die door zelfmoord
een eind aan zijn leven maakte. Hii moest
het geheele ontbindingsproces meemaken,
terwij i zi jn geest nog' aan het l ichaam ver-
bonden was. Welke foltering voor den geest
erger is, die gedurende eenige uren vaÍl in-
tense pijn bij de verbranding, of de weken-
lange walging bij ontbinding van het l ichaam,
zal wel moeil i jk uit te maken zijn.

Dat voorts, zsoals Alcar leeraart, reïncar-
natie ,,op verzoek" zou worden toegestaan,
dus incidenteel, geen regel zou ziin, lijkt mij,
hoe men ook over al of niet-reÏncarnatie
denkt, ten eenen male in stri jd met de in het
h.eelal op. elk gebied geconstateerde vaste en
onveranderlijke wetten, waarbij elke wille-
keur, zelfs van het Opper Wezen, btriten-
gesloten moet worCen geacht.

Maar mijn tegenwerpingen spruiten ten
slotte slechts voort uit mijn persoonli jk, dus
menscheli lk, dus feilbaar, inzicht.

In elk geval kan ik niet anders dan dit
hoogst bijzondere boek op de meest dringen-
de wijze ter lezing aanbevel ert, aan een ieder,
die geesteli jk aanvoelt, spirit ist of niet-spiri-
t ist en bovenal, aan ieder medium, want spe-
ciaal hun wordt duidelijk aangetoond, welke
verantwoording zíi dragen, hoe zii hun gave
kunnen ontwikkelen ten goede en ten kwade.

Dat dlt boek geheel spirit istisch Neder-
land stormenderhànd moge veroveren, dat
het religieus aanvoelende niet-spirit isten
moge ovêrtuigen van de waarheid en het
praktische nut van onze mooie leer, die nut--tige 

en noodige aanvull ing en- verbetering
biacht van wat vroegere godsdiensten aan
een minder ontwikkelde menschheid reeds
schonken.

Laat ons hopen, dat de lezing van dir boek
het in vele opzichten nog zeer laag staande
spiritisme in ons land op eql hoogeg peil
brenge, dat daardoor de allerwege- heer-
schende oneenigheid en onderlinge bestrij-
ding, voortspruitende uit onzuivere motieyel'
plaàts moge maken voor wat meer werkeli;ke
troeders.Ëup en eenheid, zooals die heersch-
te bii de ouáste Christenen, voor wie de leer
van'lezus nog levend en bezielend was' n

Ir. A. l. GOUKA.


