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FIET TOEKCMSTIGI-EVEN.
DE KRINGT.OOP DER Z\ts.T,.
door
Jozef Rulof.
(Uitgegevenbij de N.V. v.h. Mouton
en Co. te 's-Gravenhage).
Prijs f 3.90.
der
zou
aarde,
ik
u van dezezijde
,,Mensch
,,willen toeroepen:Werk aan uzelf, legt uw
,,eigenwil aan banden,daalt af van uw voet,,stukken.Zet u zelf onder contróle,geeft niet
,,toe a.anzwakte,aan dezezijde staat ge voor
,,uw eigen leven.Iedere gedachtemoet wor,,den goedgemaakt.Buigt uw hoofd, Iegt
,,hoogmoeden heerschzuchtat en hebt liet
,,alleswat leeft."
Een machtig,soms verbijsterendboek, dat
ondanksenkeleoneffenheden
in taal van een
conceptieis, die de ziel aangrijpt. Uiterst
merkwaardigis de wijze waaÍop dezeÍrilogie
(het bestaatuit drie deelen),to.tstandkwam.
Slechtssommigesensitieven,
die eengelijksoortig procesbij ervaringkennen,zullenzich
daarvaneenjuiste voorstellingkunnenmaken.
Nadat de schrijver omstreeksKerstmis 1936
in enkelevisioeneneen globalen blik opving
in het levenvan den geestelijkenLantos,werd
een contact tot stand gebracht en de aïzonderlijke deelenmet korte tusschenpoozen
van
tijd als het ware geprojecteerd
links, rechtsen
ter plaatseboven de zonnevlecht,zonder dat
de daadwerkeliikeinhoud echter tot het bewustzijn van den ontvangerdoordrong.
Eerst na maandenzou deze conceptiein
gecristalliseerden
ideeën-vormaan het licht
treden.Op zekerenmiddag greep het medium
plotselingpotlood en papier, kwam in trance
en begonte schrijven.Dit was het begin: binnen eenweek.washet eerstedeel: Het stoffelijke leven, gereed.Na egnigentijd volgden
de beideanderedeelen:Het geestelijke
en Het
cosmischeLeven, doch - en dit maakt het
inspiratieproces
nog belangrijker- cloormiddel clerschrijfmachine.
Het mediumwerd gezegdmet het lezenvan
het on.tvangenete ïvach"tentotdat de drie
deelen. voltooid waren, omdat zooals later
terechtbleek,de schilderingder somsontzettende tafereelenhem afgeschrikt en zijn zoo
noodzakelijkegeestelijkepassiviteitver-stoord
zou hebben.
Wat nu den inhoud en tendenzvan dit
werk betreft moet worden opgemerkt,dat die
geheel,gebaseerd
zijn op de-ideedgr"reïncarnatie met al haar consequenties.
Het geestelil'k
karakter der drie hoofdpersonen,en elke
episodevan hun bestaanmoet beschouwden
getaxeerdworden in het licht - "en helaas
ryenigmaalin.de schaduw van eenvroeger
lèvenstijdperk.
Lantós'Dumonché,wiens geestelijkeper-
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soonlijkheidterugwijstnaar de tij.denvan het
oude Egypte, wordt in een latere eeuw geboren uit een oudeÍpaar,dat in hem als eenig
kind den naam en heerscherstraditie
van hun
geslacht wil zien voortgezet. Zijn kunstenaarsziel en zijn liefde voor een meisje uit
eenvoudigekringen, komen tegen den wil
zijner oudersin opstanden hij verlaat hen,
om in den vreemde zljn artistieke gaven té
ontwikkelen.Met zich mede voert hij een
zijner eerstenog onvolmaaktekunstprociucten, het afbeeldselin klei van het meisjedat
hij liefheeft.Dit beeldje groeit als het ware
uit tot iets magisch,iets dat zijn verdereleven
beïnvloedt,doch dat hem niet weerhoudtvan
een vreeselijkemisdaad en van zelfnroord,orir
de consequenties
van die misdaadte ontgaan.
Tot zoover de feitelijke inhoud va.n het
' eersteboek, waarvan de gebeurtenissen
pas
in het ware licht verschijnendoor den geeste*
lijken achtergronddie in de beideanderetleelen: Het geestelijkeen het Cosmischeleven
aan den dag treedt.
Het tooneelin den kerker, voordat L. een
eindemaakt aan zijn aardscheleven,doemtop
als een gruwelijke realiteit,tusschende bijna
fantastische- maaÍ inderdaadevenreëeleverschrikkingder astrale demonen,die hem
verleidentot zijn tatale daad, - en dat der
eindelooze eenzaamheidvan een bestaan,
waarin hij zich als een levenddoode mechanisch voortbeweegt.Eerst na jaren, die zich
rijen tot een eeuw, ,,ontwaakt" hij-- in de
astralesfeer tot nieuwewerkelijkheid.
Zijn geestelijkebeschermer,die hem gevolgd is, Ieidt herir dan terug naar de aarde,
naar de plaatsenwaar hij zijn strijd gestreden
heeft. In de cosmischeatmosfeerdie daar is
achtergebleven
Qoorleefthij de vroegeretouneelenopnieuw, maaÍ thans ontwaart hij de
waarachtigebetrekking tusschenzichzelf en
zijn schijnbaarnoodlot. Wat lij als oorzaak
bèschourirdezag hij nu slechts áls gevolg, €n
de verwijten aan zijn vijanden verstommen
onder het besefvan eigen schuld.
Een nieuwedageraadvan begrijpenbreekt
voor hem aan, en het bewustziií ván een liefderijk maar rechtvaardig Opperwezen stilt
den storm van opstand in ziin ziel.
Zijn cosmischelevensgangbreekt aan, en
deze hoofdstukkengeven een treffend aspect
van verschillendehoogeresferen. Hun liefelijke bewoners,hun tempelsgewijd aan kunsten en wetenschap,temidden eener verrukkendenatuur vervolmakenzich tot in die sfeer
,,waar Codes heiligsteen geliefdsteKind, die
Meesterwelkengij en wij als Christuskennen,
zijn woonplaats-heeften van waaruit Hij uw
stoftelijke werelclbeïnvloedt."
In het licht dezer wetenschap aanvaa,rdt
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Lantoseen nieuwetaak. Weer wendt hij zich
tot de aarde,maar nu om anderen,daar nog
toevenden,te helpen en in te grijpen daar
waar zij door wanhoop en ellendegeclreven
worden den dood te zoeken,opdat hij hen
reddenkan van eenlot als hij zelf heeft doorgemaakt.De ontzaglijkegeestesconcentratie,
die hrj aanwendtom dat doel te bereiken,gaat
zijn krachtenbijna te boven,maaÍ een clnophoudelijk bidden tot God om bijstand doet
hem overwinnen.
De tafereelenvan dit boek bezitten een
- men moge
machtig uitbeeld"ingsvermogen
dan de reïncarnatie-ideetoegedaan ziin of
niet - de overtuigingdat eenlevenonswacht
na den aardschendood,waarin elke daad van
het verleden zal geoordeeldwordqn naar
de drijfveeren die er ons toe brachten,
zal er door versterktworden.
H . C . v , H . t .- 8 . -

Brieven van een Chinees,.door
G. Lowes Dickinson, vertaling van
lohn W. Schotman. UitgaveL. J.
Boucher,Den Haag, Seb.f 1.25.
tijHoewel dit werkje in 1900 verscheen,
densden Boxer-opstandin China,zao is het
nu nog, of .liever, nu weer zeeÍ actueel en
en
bizondèrgeschiktom ons, handeldrijvende
Westerlingen,een beetje
handeltoróeerende
tot bezinning te brengen.De schrijver doet
zich voor ali een Chinees,doch is een Fnandere
gelschman,die zijn landgenooten.en
Éuropeanenongezoutende waarheidzegt.Hij
stelt clen gemoedelijkenChinees,clie wars is
van oorlog en van gezagsuitbreiding,
_tegen(waarin alle onover clen koloniseerenden
deugden begrepen ziin) Europeaan en de
uitslag van dezevergelijkingkan niet twijfelzijn, cle Chineesbenadert onbewust
achtig
-wai
clichter de precepten van "den
heel
Christus,dan de ChristelijkeEuropeaan.
Het boekje is zóó oP z'n plaats, in dezen
tijd, en is zóó waarheidsgetrouwgeschreven,'
Ook
Oàt wl1 het ieder ter lezing aanbevelen.
de vertalinglaat niets te wensch.nouï:
S.

KORTE BERICHTEN.
PARANCRMAI,E WAARNEMINGEN
VÀN Mrs' GARRETT'
mediumMrs' H'
Engelsche
FIet bekencle
door vergeleden
Garrett,clieníet zoo lang
aan.allerN-Amerika
in
geleerden
schillende
f.i U*iángrí*rk.ndeproevenwercloncle'rwor-

perr,verklaarcledat haar helderziendewaarvaak zoo scherpen reëelzijn, dat
nen-ringen
het daarbij dikwijls onmogelijk is een vêrschil te zien tusschenlev'endepersonenel1
phantornen.
Toen zij eensin Amerika een salon binnentracl,zag zij daar te middender anderegasten
ook een oudenheer,clievlak bij een leuningstoel stoncl, in de nabijheid waarvan zich,
naaÍ het geruchtging, allerleispokerijel hadclen afgeipeeld. Van dien heel ko1'zii zeer
nauwkàurighet gelaat en de kleedingonder;
scheiden,iá tret 6eeldwas zoo scherp,dat zii
zelfs cte ihitialen kon zien, die op den ring,
welken de heer aan ziin vinger droe$, \MaÍen
gegraveerd.Daar dezeheer haar interesseer
áe"wendctezij zich naar haar gastvr-ouwm9t
het verzoekhaar aan dezenman voor te stellen. Maar toen zij hem wilde aanduiden,was
hij ner:gensmeer te zien. Hieruit bleek duidelijk, daI de waarnemingver-bandhield met een
en inderdaad
phantoom van een ovèrleden-e:
i<onde gestalte,na een door Mrs. Garrett.gegevenbéschrijving,door een.deraanwezigen
worclenherkenden geïdentiticeerd.
is het welIn verbandmet heibovenstaande
licht van belang op te merken dat Mrs. G'
geenspiritistischeovertuigingbezit, maat dat
dergeliite waarnemingen,zooals zij .zelt verklaàrt,-haar met groote verbijstering vervullen.
G. Z,
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