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Kerstwi jd i  n gsavo nden.

FIet qo:cL: gehr'[i]i ck'r' grooteÏc plaatselijl;c r-eree[i-

uir.,s*n ío,-, s'ir.itistctr i' á'zc stcdcll om i' de dage'

il"lr" T{nrrtnris rvijrliirqsavotrtleu te }r-ouden, dringt steeds

rireer in cle lanileii;ike geileeltell '\:an Neclerland d'oot' Zoo

geeft cle 1\rinters\Á'ijkÁch.e C.o-urant cen -aarclig l-erslag

ïr.r,. ".n clei:gcliike plechtigheicl, o1'der leicling van Mevr'

Atrriier''nga gchor''.clr.rn in het eigen geboprv cler veleen.
tr{a,rmonia aldaar. De strekliing' r'au het cl_oor haar v-oor-
g.;eiezcn licr"stsirrookje rvas besloterL in ,,Ï[et Kerstfeest
is ttut feest erirrvel tt-r cloen". Zulke avonclen verrliiien
clr bczoe,rcls, hcrtr ien'.r ' r tr  Irct contact rnet voorgcgl l len
cn clragen oï) ire:.:eh<:iclen, maa,r niei minde.r lirachiige
r.rïzg bij tot d: aenv:taÍding van clc l:reginselen van hct
spiritismc

qï

Dr.  F.  Moser .  Der  Okkul t ismus;

Uit een nieu'rve circulaire over dit boek, waarover in

het I Nov.no. van mli een ïecensie rn'erd opgen'oment

biïkt, dat ook Dr. Tenhaeff en Dr. f)ietz en fr. Koop-

*Àn 
-(A'rnsterclarn) 

het uiterst gunstig hebben beoor-

cleeld. Prof. Dr. Itrans Driescir noemt het een lnomlin'tef?,'

taa,l, werk. Zelfs Prof. Richet, op wiens onderzoekin-
gen Dr. M. nog al wa,t critiek heeft uitgeoef,encl, en

áie verklaart vooral in appreciatie .,-an het rverk van

Prof. Crookes nog al met haar i'c verscitillen, noemt

het ccn werk van buitcngerroon clc-rcumcntaire waalale,

clat liij vrijwel clageJljlis zal moeten raailplcgen' Hij

geeft irier iriijk van ectr ltcm natuurlijk ten zeerste

óerencle ruimo- opvai;tirig- I{elaas, niet lang meer heef'L

irij l 'ct huttneu qebruil<cn, daar hij 3 Dec' is ovelgc

náu,t. Oolt bcs'r,tran eï rccdt; p)anuctl Yool cen Engel-

-Iche vert'aling, ciaar llct ool< in Engelaiicl een uit-

stekcirrle ontvangst is i,e beurt gevallcn

Toch be.n ik overtuigcl, clat vel'en de.n zu'akkeling Dahl
rnet den Steen der' tr\rijzen gemaklielijker accepteeren clan

,,Anclré" me* zijn Rtlk in het Hiemamaals. tr)e elvaren

liun rrun clen ktrnstzinnigen Larsen geeft otrs Dahl's urcg
uls e"tr cler vele levenspacler:; R,ulof houdt zich bli allen
strijd aan zijn eigen en eenigen u'eg' Om hem te b.ggttj

lren moet ,men nre't h€rn tu(levoeleni {oet men cle-u'ljd'ing
van zijn leven onclergaan. Men schakeie het recleneeren
vooreeist uit; men zette elk vooroordeel op zij I men make

zich vrij r-ari het cige* i'zicht, \ïarltreer nre' dit ntooie

en zuitere levctr t'il doolvoclcn.
M;" leere eerst van hem, hoe jret let'en gezien, aau-

vaard en geboulvcl kan woLtlett .

Eerst daama ga mell redenetxen en kan men all:es

toetsen aan het àig"',. stan4p**t' Et, r"zie dit doet, rvie

clit recept naleeft, zal stelliE verrijkt rvorclen en zljn

stanclpunt I'an heclen uitJroux'cn tot een nieurv en luimer

,rool dc tockonrst.
Maar, juist op grortcl r'air het vrioiafgaancle- voorzie ik

tegenkaniing en afbrel<encle critieh van cle zljcle, van hen.

dió tegelijkertijd he't hoek e'n hunne vooroordeelen ter:

hanil i.*"tt. De spiritisten'r'vet'en, dat de clooden ]e\'€n,

maar í1< zeg het rnet Iiulof's controle ,,Alcan": ,,Yele
levenden zijn doocl'

En ook, rvanneer niet attljcl de wljze van beschrij'yen

u.w volleilige instemnr.ing rnocht kunnen verwerven, tlan

nog is de kern van het eclelste gouil en zal u van ilaar:

Clr:oningcn" D. \rAN II-EEN Jzn.
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tsCDEKBËSPREK!NG
Een Blik in het }Ïiernainaals, Tweede deel,
Jozef Ruiof. Mouton &, Co., 's-Flage. 300 blz'

f 3,25 gcb.

Ecn u,aat'clig vcrvolg r-an het in 19.i'i verseltenetr
eerste cleel, bóvattende cle beschrijving van verclete,
tevcns cliepere belevingen van lrct'mecliuru Rulof. Do

inhoud vertoont een para,llei met clivcrse messa?c-
litteratuur; hU komt àchter op geheel andelc wijzr

tot ons. Hier:'gecft niet eêll ovcrgegane door ecn

schrijvencl rneclium verslag van zijn leven aan gene

zljde; het meclium zelf trecdt bewust uit en rcist met
zijii. geleider cloor clc sfercn op dc wiizc, als Anl<cr

Lárscr-, in .,De Stecl clcr \\'ijzeu" I)ahl, na zijn toc-

la,i,ing tot cle Oostersche school kr,at rloen.
Nlaerr ook clan valt er nog cen groot onclerscheid

vast te stellen; Rulof zoekt, en vindt het ler''cn, door-

clat irij het goede wil en opwaarts streeft, terwljl
DahI met ,,Máya" ten onder gaat. Rulof overrvint het
leed: Dahl wordt ovcrwonllcn.

l\{ctliun'rieli vellircgen sl,nrboliscÀe teckeniirg' \'411 J. Ruiof ,
voorstellenclc ,rDe I)ood' '.
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Mediumiek verkreg'en s.ymbolische teekening van J. Rulof,
voorstel lende'Het Leven, r,

uit een weldoende strooryn van riefde bereiken. Daarnaast
zult u een nieuw en _ruirqer begrip omtrent i**", 

-f6au"

en s,terven uit Rulof,s eigen leven, l{jden en den áoocl
van Cn kindje kunnen pítt.rr. Stóchïs ;"i"ig;; zuilen
hun harb zo,o opensteilón als cleze schrij"*i á1"-..-
mediumschap boven zjch zelf r,r.eet te stellen.

De tvree mooie, hier. gereprodLrceerde, mediumiek ver_
\t.gj" teekeningen, symbolische voorstellingen ouo J,ur.
dood en het leven_- hier van zijn kind _: zfin in het
werk opgenomen. r{et moge vete áfziidigen tot ïadenken
stemyn*en en 'vele spiritisten ten voorbóelá strekken.

Ï\I. YAN GoRcUlVI.

*

Boeken uit den Vreemde. 
:

Magie uncl Geheimwissenschaft. Theodor-\virherm

Poygl. Strect<er und Sehróder, Stuttgart. 3g ;i_
beelilingen

Dr. Da'zel, Privaatcloce.t aàrr ,ile unive'siteit van
Hamb.rg, heeft door het publ iceerer varl  dit  zee. ir i te-
ressante boek in belangrijke mate bijgeclragen tot ee'
beter he,gnp omtrent het nrenschdoni-rrur, á. vroeqste

tliilen tot in de_bedrukte d.agen van onze, door clbnkere
w-olken bedreigcle rvereld. nlá irihoua o*"ui 

-.., 
iniei-

diirg, elf hoofdst*lrl<en err eerl litteratuurliir; ;;;r^;;
clere studie.

, Door eerl zeer cluideliike orn.-schriiving 'ar' het begrip
,,l'[agie" bereidt c]e kundige en io'ra='tiscrre schrfroe]
t-rirs voo' tot een g.oote reis, wellie hli met zijue lelerr
gaat onclernemen do,or het oucle l\[,exiào, peru] Assyrie,
Egypte, china,en rndie. Éarna croei hii ons clà Kabaila
kennen.en _geeft een ruimer b.pgrip onrtient cle alchemie,
well<e in laatste instantie .íiet uitsluitencl het maken
vau goud nastreefde, maar eerl poging inhielcl orn het
wereldnrysterie te door:qr.onclcn.

Danzel, clie ooli in zijn nreest boeiende gedeeiten nim_
T"{ ,ijl strieng .wetenschappelijk stanclpunt verlaat, ver_
deelt cle menschheid in twee groel>e,r, n.1. clen homo
clivinans en clen honro fabe,r, clËn primitieven en cren
technischen m'ensch. D* eerste gevoelc-le zich in het al-
verbancl met wat hem omringde e* drulrtc cleze opvatting
riit in magie en_tooverformnle, mytlie en sage;-hij haà
ce;n volksziel, clie e\en wereldziel was. De technische
mensch heeft zich uit dit verband losgerukt en zich naar
zijn verstand gericht; hij is tot een hersenziel geworden,
iviens-berekeningen ïrlaaï al te zeet blliiren gestrand te
zljn. Desniettemin ziet hii 'r-an zijn ho"ogte irinachtencl
neer op het geloof der primitieven en beschouwt dit als
waardeloos gepraat.

Verfrisschentl is het te zien, hoe Danzel iret baau_
breken van de beiangstelling voor het occulte, rvaaronder
het spiritisme, beziet als een sbrc,ven van d.en g,eest naar
de primitieve wereldziel van den horno divi'ans. Hii
vindt in het oude sprookje dc psychologische wijsheiá
terug, ilie boven alle kennis uitsaat.

Alleen re,eds op grond hicrr'án zouclen *ij dit werk
gaarne ter lezing aanbevelen. Veel van ons innerlijk
Ieven, ons onbewust geloof en venMacht,ing, onze vooï-
gevoelens en onze zacht naar het wonderiike, zal ,ons
duidelljk kunnen rvortien door zijn held,er blbos. lVraar
daarnaast is het werh zoo buitengew-oon boeiend cn zoo
leerzaam uit een oogpunt van voikenkunde.:dat die aan_
beveling nogmaals wordt onderstreept.

W. VAN GORCUM,

Jn de middeleeuwen heefr de Kerk o'door haar onuer-" 
draagzaamheid, áoc:r haar aanmatiging, door haar

onieilbaarheidsgeuoel, zelf den "stoot 
-g"g"r"n 

tot het
materialisme, de muitedj tegen dE gehate Kerk. De
o_fftcieele geneeskunde ieeft- fouten 

-met 
de uroegere

Kerk gemeen en í,s door haar houdíng oolc weer-zelf
oorzaak, dat in alle beschaafde landen een uerzet tegen
haar is begonnen, dat dezelfde ernstige geuolgen uoor
haa: zal hebb,en àls de Kerk uan de tegen haar opstan-
digen eruaren heeft-

Li;e Deutmann.
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trNHOUD: Infra-Rooci Dunne-effed en Spirit isme
Levens,-roorden - Egoïsme en Àltruïsme * Bezetenheid -
Van eigen bodem ,* Van vreemden bodem - Menoelinqen

Boekt,esprekingen.


