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We bolcvou een inderdaad merkwaardig tijdperk. Op 
vcrstandelijk gcbied ontwikkclen zicb de denkbeeldcn in 
allcrlei ricbting; oj) stoffelijk nemcn wetenschap, kunst 
cn nijvcrheid al liooger en hoogcr vlncht.

Ons tijdperk is bovendion van andere ondcrsclieidcn door 
den strijd, die zoowel over afgetrokken bespicgelingcn, 
als ovor lcitcn wordt gevoerd. Bij al die beweging trekt 
licdon dit, morgen wat anders de aandaclit van ketpubliek. 
Gewoonlijk worden de zaken kort na bekendwording sterk 
besproken, snel afgehandold cn even sncl door andere in 
de aandaclit vervangen. Hot moet dus wel een bij/.ouder 
onderwerp wezon, dat in onzo dagen die aandaclit lang 
kan boeien.

Welnu, zulk ecu merkwaardig vcrscbijnscl is zondcr 
togenspraak bet Spiritnalisme, wiens geliciinzinnige Ma 
nil'estatien tallooze pennen in beweging liebben gebraebt. 
Sedert jaren wordt or over gesebreven cn gesproken door 
gebccl de bescbaafde werold.

We widen met de vrienden van een kalin ondorzoek en 
van liobt die Spiritnalistiscbe Manil'estatien eens positief
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bespreken en een en ander daaromtrent ontvouwen op eene 
wijze, als dit in ons land tot hcdcn nog zclden geschieddc. 
We storcn ons niet in bet minst aan al dat gesckreeuw 
van: onzin! bijgeloof! bedrog! enz., aangeheven door Ini, 
die, min of meer geleerd, de wijsheid in pacht meenen to 
hcbben on aitspraak doen over hetgeen ze niet kunnen be- 
oordeelen, omdat ze niet onderzockten. Het bewijs der toe- 
nemende belangstelling in het Spiritualisme zullen we u 
in dit boekje vvel degelijk en zouder wederspraak leveren, 
on gc zult zien, dat zich door die vreemde “bedriegerij ”, 
zooals sommigen het gaarne noemen, heel wat goleerden 
lioten verleiden. Wij meenen, dat het Spiritualisme de aan 
dacht van denkers en ontwikkelden ten voile waardig is.

Do zoogenaamde Spiritualistische Manifestation toch vcr- 
krogon binnen weinige jaren eene verbazende uitbreiding 
on vertoonden zich allerwegon in de beschaafdc wereld.

Mannon, wier vvaarheidslielde boven alle vcrdonkingvorhc- 
von is , . .. personen, die er geen belang bij kunnen hebben om 
widens eu wetens to bedriegen, kornen met hunne waarncmiu- 
gou en overtuiging, in verband met het Spiritualisme, (link 
vvcg voor den dag. — Tal van werken eu brochures er over 
zagen het licht, in alle talen van Europa. — Tijdschriftcn 
wcrden er aan gewijd en verschijnen nog geregeld. — Le- 
zingen en conferentien zijn in het buitenland aan de ordc 
van den dag.

Het laat zicb niet aanzieu, dat al die tallooze onderzoe- 
kers verstandeloos, of dat de schrijvers dier werken be- 
driegers zonden zijn. Met dergelijke bewcring toch zou men 
zich al te goraakkelijk van de zaak afmaken. Alzoo, alle 
redelijlce twijfel aan hot bestaan der feilcn van het Spiri- 
tualisme vvwdt voor den denkenden en wetensehappelijk
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gevorniden man, zelfs aileen door de van alle kanteu toe- 
stroomende berichten, cenc onmogelijkheid. — Men heeft 
dan ook liet dwaze systecm: brutale outkenning der daad- 
zaken, wijselijk reeds sedert gernimen tijd in de weten- 
schappelijke wereld laten varcn. — Men kan gernst spre 
ken van Positief Spiritualisme, gelijk we in onzen eerstcn 
titel doen. — Is dus de belangstelling toenemende, dan 
is uitbreiding van onderzoek wensclielijk. — Vandaar ons 
optreden. We zijn geen wetenschappelijko antoriteit; maar 
bet Spiritualisme komt met daadzaken, met feilm en dat 
lcgt, dunkt ons, wcl wat in de schaal. — Ons dacht, 
met het oog op de wcinige bekendheid in ons land met 
do bier bedoclde allcrbelangrijkstc zaak, dat voor de ont 
wikkeblc klasse der Maatschnppij voorcerst cen leiddraad, 
waardoor men de historic van het Spiritualisme onzer 
dagen zal kuunen naslaan, niet onwelkom zou zijn. — 
Tot de samcnstclliug eener volledigc geschiedenis toeh 
zouden boekdcolen worden vcroischt. — Wo bcdoelon voor 
hot oogonblik cenvoudig cen resume,. . . niet moer, on gc- 
vcn dat in doze brochure.

Hicr namelijk znllen we n bet ontstaan van hot heden 
daagsch Spiritualisme voorstcllen. We zullen traebten, u den 
loop der gebourtenissen beknoptclijk to sebelsen; u bier en 
daar bet voornaamstc, in verband er mee, bekend maken en de 
ontwikkcling der verschijnsclen, primitief in Amerika, later 
in Europa, van de cerste studiejaren tot bedcu toe, nagaan. 
Dit schijnt ons voor bet oogenblik voldoende. — Tot do 
volledige theorctische kennis der zaak rekenen we editor 
mccr, namelijk: de verklarings-tbeorien der wetenschap on 
van de voornaamstc der tegenstauders; de tegonwerpingen 
en bedenkingen van verscbillcnden aard en ook de ideen der
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beoefenarcn; verder ook de bescbrijving der boofd-categorien 
van de Spiritnalistische Manifestation, toegelicht door fac
similes en, voor ons land, opgehelderd door voorbeelden, 
vooral uit eigen onderviuding en met Nederlandschc gc- 
tuigen bijgcwoond, . . .  feiten namelijk, als die men overal 
elders aantreft.

Eindelijk behoort ook nog tot de theorie: de mededec- 
iing der voorschriftcu, welke behooreu tc wordeu in acht 
gcnomen bij bet bouden van »S6anees tot onderzoek, die- 
uende 0111 belangstcllenden voortelicbtcn. Men moot in 
staat ziju, de geheimzinnige verscbijnselcn, in eigen kriug 
of in dicn van bekenden, uittelokken on waartcncmcu. 
Wcllicbt gevon we zoodauige tbcoric volledig, door nog 
ccnigc brochures ua deze in bet licbt te zenden, die dan 
ovontuoel bet vorvolg zullen uitmakon, onder den doorloo- 
pcnden titel: Posilief Sptrilualisme. Dit eerste stuk editor 
is ook op zichzelf ecu afgefond gebcel en hceft daarom, 
even als de volgeude dit zouilen mooten hebben, oen af- 
zouderlijken boofdtitol.

Vbbr alles ecbter scbijnt bet ons noodig, u lutclicbten 
omtrent bet door ons ingenomcn standpnnt, in verbaud 
met de liijdrage, die we reeds nil in de kortc geschicde- 
nis wcnscben te leveren, en dat we verlangen tc hand- 
haven, zoo dikwerf we nog over het Spiritualismc mocli 
ten scbrijven. — We verzoeken van deze kennisgdving 
vooral nota te nemen. — Dat standpnnt dan is onpsu tijdig. 
We willen ons geen anderen naam dan dien van: “ Under- 
zoe.ker” gegeven zien. We stellcn geen tbeorien, van wcl- 
ken aard ook, veel minder dogmata vast. We weten wel, 
dat er personen in menigtc wordeu gevonden, die in deze 
bet laatste woord reeds gesproken vyanen, en die uitvoo-
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rige cosmogonisclic en godsdionstige stellingcn hebben go- 
bouwd op de Spiritualistische Manifestation; doeh we ver- 
zocken dringend, dat men ons met zoodanigen niet verwarre. 
Dergelijke denkbeelden, als de bier bedoelde, zijn tocli 
volstrekt niot de onze.

Ecne korte opheldering in deze, ton eindc zckevc be- 
gripsverwarring, die we zelfs bij bekende onderzockcrs 
hobben waargenomen, te voorkomen on waarop we, wan- 
noer wo onze theorie completeeren, bij bet wjjzen op do 
schaduwzijde cu de klippen der studio, die we niot mogen 
verbergon, dan uitvoeriger dicnen terug te komcn. We 
behooren niet tot de school van Kardcc, zijn dus gccn 
Spiritist, maar bepalen ons, met Amerika en Eugoland, 
gelijlc ook Pierart, in Frankrijk, tot bet onderzoek van 
het Spiritualisme in den ruimsten zin des woords, zonder 
aanname van de talrijke leerstukken, door ecrstbcdoclde 
school verkondigd, hoe opmerkelijk ook voorgesteld.

We zeiden dan: ons standpunt is onpartijdig, en we 
meenen tot die bewering het recht te hebben, aangezien 
we steeds zoowel de werken der eerstgenoemde richting, 
als die der laatstgenoemde raadpleegden en ons beijver- 
don, ook de gesckriften van verklaarde tegenstanders te 
doorloopen, daarbij tevens, gelijk tot hedeu, voortgaande, 
zooveel mogelijk practisch te onderzoeken, m. a, w. zooveel 
Seances doenlijk bij te wonen, en alles te onderwerpen 
aan ons eigen oordeel, zonder wat ook ljjdelijk te slik 
ken. Wo stolden nimmer mecningen op den voorgroiul, maar 
trachtten allcen naar waarheid, zelfs met opolfcring van 
lang met voorliefde gekoesterde bogrippen. We wilden leeren 
Iccnnen en raadpleegden ook andorcn, die ons, ovoreon 
komstig hunne waarnemingen, antwoordden. Zoo doende
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werdcn wc zeker van do zaken, daar vvc turn allc eischen 
dor rede voldcdcn.

Ecu onkel woord over dc termeu, die we in ons be 
toog zullcn gebruiken. Wc nenicn de woorden: Spiritua 
lisme, Medium, Gecsten, cnz., op dit terrein als bet 
ware door spraakgebruik gewettigd, waar wij die vinden, 
hetzij bij voor- of tegenstanders, over. Trouwons, het is ons 
meer ora bet gronddonkbeeld der zaak, dan om woorden 
to doeu. Het zou ons dus niet do minsto mocito kosten, 
termeu optcofforcn, zoodra de ideen daardoor niet in het 
innerlijk wczen wordenaangetast. Wij, voor ouszelven, zijn 
onomstootelijk, door eigen waarneming, overtuigd van het 
waaraclitig bostaan der Spiritualistischc Manifestation. Die 
overtuiging gowerd ons na jarenlango oplettendc waarne- 
ming der gehoimzinnige verschijnselon, wier gebied nog 
bijna onbetreden, wier wotten nog zeer weiuig bekend, 
wier modus operandi in zijn onderdcelen nog ver van 
volledig uitcen to zetten is. Maar dc daadzaken stium er nu 
eenmaal; . . .  voldoende reden tot nasporing.

Ons grond-idoo is dan ook cnkel tot onderzock aante 
sporon; niet u onze dcnkbceldcn optedringen; niet van 
u onlogisch te vergon, dat go begint met wegloopen met 
cone zaak, die ge niet, of ten halve, of alleen van 
hooren zeggen, kent. Dat hohbon wij ook niet gedaan. 
’t Scheelt er veel van. We beweren zolfs, dal icmand, 
die zoo handelt, voor het solido onderzock totaal ongc- 
sehikt is. Ge moet dc overtuiging van het bostaan der 
feiten bekomen door eigen waarneming. Dat is de beste 
weg, die voor den deuker lcidt tot de kenuis van de 
allermcrkwaardigste verschijnsclen. Ge moet zion, hooren 
on tasten! Zoo zal uwe overtuiging, gelijk bij ons, ra-



tionccl on consequent vast staan; z6o zal zo uiet meer 
hitmen omgeworpen worden, omdat eenmaal waargenomen 
feilcti niet meer ongedaan kuunen worden gemaakt. 
Daarom hopen we later ook de regelen voor S&mces uittc- 
goven. Opdat ge verder zoudt weten, wat ge aan onze 
bijdragc hobt, zullen we zooveel doenlijk steeds nauw- 
kourige aanduidingen geven en onze aanbalingcn, die wc 
zoer dikwijls aan de tegenstauders en bestrijders van bet 
Spiritualisme zullen ontleenen, zoo duidelijk mogelijk en 
met aanwijzing der bron, waaruit we geput hebben, wc- 
dergeven, of in bet Nederduitsch vertalen.

Let nu eens minder op den vorm, waarin we onzeideBn 
bebben gegoteu, dan wel meer op de daadzaken, waar hot 
toch alleen op aankomt,.. .  te meer, daar we ten behoeve 
eener duidelijke voorstelling noodweudig in herhalingen 
zullen moeten vervallen. En wat de denkbeelden betreft, 
toetst die vooral aan de uitspraak van het onbevooroordecld 
gezond verstand. Meent ge dit te bezitten ? Wclnu, we doen 
er een beroep op. Leest dns nocb voor- nocli tegeningc- 
uomen en laat daarna uwe gedachten er over gaau. We 
wonsenen ons, met het oog op de talrijke meer bejaarde 
onderzoekers, niet op den voorgrond te plaatsen. Om editor 
allc onjuistc appreciation tevoorkomen, geven we ous work 
(iots, dat onze critici niet doen) met onzen naatn uit. Met 
den krachtigen steun van feilen gewapend, gaan wc onzen 
weg on bereiken ous doel: uitbreiding van onderzoek. Daarom 
alleen, en niot om aanbcveliug dor zaak, is het ons te doen. 
6c moot vooral in het oog honden, dat, zoo ergons, dan 
wel voorzeker in het Spiritualisme de regelen van don 
Diclionnairr philosophique, opzichtcns solide getnigenissen, 
door Voltaire gcformuleerd, van toepassing zijn. Daar wordt



gezegd: dat, wanneer ccn groot aantal denkende perso
nen, die good kebben opgemerkt, welvarende zijn en geen 
belang bij dc zaak hebben, iets plecbtig verklaren, zoo- 
danige getnigcuis nan ullc vcreischlcn voliloel. Van die 
vereischtcn nu zalien wo u in ruimte bedienen. Gaan wc 
thans over tot onze

<. i: s ( si 1 v. n k s i s.
Meermalon vertoonden zich in den loop der tijdon, in ver- 

schilleude landen en bij onderschcideno volken, versehijn- 
scion, die vvondorvol voorkwameu en vvaarvan de maunen 
der wetenschap geen bevredigende oplossiug konden geven. 
Zulke verscbijnsclen werden nu en dan door bepaalde klas- 
sen van personen in hot levcn geroepen of bestudeerd. Men 
denke aan de geheimen der Egyptische Isis-priesters, aan 
de vvijdingen van Elensis en Metaponte, aan de Perzische 
magiers, enz. Later, in de niiddenccnwen, traden de zooge 
naamde tooverijeu op, waarover zooveel is geschrcven en 
zoo zelden good geoordeeld. A1 nicer naderende tot onze 
dagen, vinden we de historien van personen, alsb. v. Cagli 
ostro, de geesteuziener Swedenborg, Mesmer, de grond- 
legger der keunis van het Magnetisnio en tal van andcren. 
Men begint die niannen thans heel anders te beoordeelen 
dan voorheen. De gesebiedenis toonde van oudsber, op iedere 
bladzijdc, verscbijnselcn als de bovenlicdoelde. Verhalcn 
daarvan kwamen primitief in den vorni van sagen, nit den 
diopsten naebt der tijdcn, tot ons, cu niets is gemakkelij 
ker, dan, bet spoor der bier bcdocldo daadzaken volgonde, 
langs een onafgebroken ketcu, tot op dozen tijd opteklinnnen. 
Enkele pnnten nit de laatste halve eeuw slechts. Zoo word 
b. v. de nicer algemoene stiulie der Spiritualistiscbe Manifes-



tatieu in onze dagcn voorafgegaan door do waarnemin- 
gou bij Angelique Cottin, het zoogenaamdo electrische 
meisjc, waarvan, in parenthesis, do geleerde De Fare- 
moiit getuigde, dat cr heel wat andcrs dan eleetrieiteit 
in het spel was; door de in het openbaar voortgebrachte 
verschijnselcn van magic, door mannen als Lafontaine, 
DnPotet, enz., op hunne Seances van hoogcre Maguetische 
prooven; door de necromantische procfnemingen van Ca- 
hagnet; door de onverklaarbare feiten in de familio Dollcans 
voorgevallen; door de verschijnselcn in dc Abdij van Cide- 
ville, in Frankrijk, eu dergelijko. Mon kan ecnige bijzonder- 
hedeu omtront eon en auder viuden bij Louis Fignier, in ziju 
llistoire du merveilleux dans les temps modcrnes (let wel, 
oen bestrijdcr van het Spiritualisme); verder bij Bcrsot: 
MtKjnelisme, enz. Om maar iets te noomen: in de zaak der 
Abdij van Cideville bcstaat eon hoogst bclangrijk recli- 
torlijk vonnis, gewezen door den vrcderechtor van Yerville, 
(Frankrijk) dd. 4 Fcbruari 1851 eu ahlaar in dearchieveu 
berustendo. In do govocrdc pleidooicn, waarbij dc al 
lergcheimzinnigste verschijnsclen bovcn alien twiji'el door 
tal van getuigeu werdon gecoustatcerd, traden op als plei 
tors de beroemdo rochtsgoleorden Vauquier du Traversin 
eu Fontaine.

Iloe gaarne wo editor doze on dergolijke verschijnsclen 
nicer uitvoerig zouden wenschcn te bcspreken, of genoomde, 
met eon goheimzinnigou sluier bedekte persoonlijkheden 
voorstellen,. . .  ons bostok gedoogt dit thans niet. Wellicht 
komcn we ecu anderruaal daarop tcrug, ua afhaudeliug 
van het boven aangcgeven programma, dat we steklen en 
vooreerst zullen zien te verwezenlijkcn.

De geschiedenis dan toont ons geen tijdperk, waarin •
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zboveel verhalen van vrcemdc verscbijnselon wcrdcu vcr 
uomcn cn de aandacfat zoo algemecn op hot wonderbarc 
gcvestigd word, als in dc laatste jaren. Dit is ccn daad 
zaak, die op zichzelve al lioogst opmcrkclijk kan wordcu 
gcnocmd. Er wordt tocli bijna nicmand nicer aangetroifen, 
die niet heefthooren gewagen van den zoogenaamden Taf'cl 
dans, of de Klopgeesten, of die niet eens bet oor heeft 
gelccnd aau het verhaal eener Manifcstatie, zij ’t dan ook 
met ccn glimlach op dc lippen. Bijna geen familio word 
gevonden, waariu niet de herinucring aan ccnig onopgc- 
lost feit, ccnig gcbciniziunig vcrschijnsol, betzij ondervondeu, 
hetzij van lcdcu dos buisgezins gclioord, weder boven kwam. 
Want indcrdaad, er bestaan zeer weinig familien, die niet 
ecu of nicer authenlieke foiten als de bier bcdoeldc kunnen 
aanwijzcn. Genocg! Hot Spiritualisme word algemecn 
besproken.

Ziotbicr, boo bet uit Amorika tot ons ovorkwam. We 
volgen de lezing van den tegenstander Louis Figuier, 
vviens verbaal we uit auderc uitnniutende bronnen zulleu 
aanvulleu, daar bij cukele, boowcl onbeduidende, oujuist 
licdcn ncdcrstelt.

In 184G woondo in bet dorp Ilydosvillc, bij bet stadje 
Arcadio, graafschap Wagnc, in bet weston van den Staat 
New York, Noord-Amcrika, zekcrc Michel Weckman. Ilij 
was ccn rustig en ter goeder naam on faam bekend 
liurger. Op zekeren avoud zit hij bij bet vuur, toon er aan 
zijn buisdeur wordt geklopt. Hij opont, docb ziet nicmand 
cn zet zich tclcurgcsteld weder aau zijn haard nedcr. 
Ditzclfde gesebiedde op dien avond hcrhaaldelijk aldus.

Dc man dacht, zeer natuurlijk, aan baldadigbeid en 
plaatstc zich achter de deur in bindcrlaag, om zijn rust-
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verstoorder te betrappen. Het geklop herhaalt zich cn Wcck- 
man opent onmiddellijk. . .Niets to zienl. . .Doch de drift, 
waarmede Weckman, tamelijk uit zijn humour, gehandeld 
had, maakte, dat ziju aangozicht met ecu grendol in onzachtc 
aanraking kwam on hij zich vrij crustig kwetste. — Zoo- 
vvcl in figuurlijken als daadwerkelijken zin, had do man 
zich voor het hoofd gestooten. Maar, zict! dorgolijko go 
luiden herhaaldeu zich de volgende dagen meermalen. Week- 
man, wion de oorzaak eon diop gehoim bleef, word min 
of meer bevreesd on oponbaardo die vrees ook onbewim 
pcld aan zijne kennissen. Intnsschen word zijn buisgezin took 
tamelijk mot doze vreemde dingen vertrouwd. Later word 
men midden in den nacht door hevige slagcn uit den slaap 
gcwckt. Figuier zegt: do man govvondo or zich aan, op de 
wijs bij ecu Engclseh spreokwoord bedocld, namolijk: zooals 
do paling zich eimlelijk aan hot villon zou gowennen, tot 
dat andere, vreomdo dingon: ongovvonc geluiden, licht 
vorschijnsolon, vcrplaatsing van voorwerpon, zonder waar 
neombaro oorzaken, daar bijkvvamcu. Toen konden do goede 
licdcu het uiet langer uitbouden en Weckman verhuisde 
tegen het niouwc jaar. Onmiddellijk word hot woningje 
door do familie Fox, bestaande uit man, vrouw, (John on 
Margareth Fox) eon zoon cn drie dochters, (Catharina, Mar 
garetha en Kate, de jongsto) betrokken. — Do familie was 
lid van do Methodist-Episcopaalsche kork cn vau voor 
beeldig gedrag. De zoon was laudbonwer en do drie 
dochters, waarvan Kate nog oen klein kind was, fatsoen- 
lijke, doch iutellcctueel weinig ontwikkclde meisjes.

Op zekeren Dcecrabor-nacht, in 1847, terwijl do tweo 
zusters, Catharina en Margaretha, zich te bed begaven, 
dcdcu zich in haar vertrek de reeds meergemeldc klop-
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pingen (sedert Spiritual Ra/tpinrjs of Knocltings genoemd) 
booren. Aauvankelijk schreef men zc aan ratten of iets 
dergelijks toe; dock die verklaring viel, toon die geluideu 
toenamen en bet karakter van sebuiven met een stool 
over den vloer, bamerslagen, zweepgcklap in de lucht, 
euz. begonnen aanteuemen. — Dc familic Fox en boken- 
den vermoeiden zicb, even als Weckman, te vergeefs met 
bet zoeken uaar de oorzaak. — Die was en blecf gebeim.

Niet allecu de beide meisjes, maar ook dc oude lui 
werden eebter met die geluiden langzamerband gemccn- 
zaam en het trok weldra de aandacht, dat die zicb niet 
zelden deden hooren midden in de gesprekken, als om 
goed- of afkcuriug uittedrukken. Dc meisjes werden al stou
ter en stouter, en zelfs de kleinstc vermaakte zich nu cn 
dan, mot liaar bandgeklap door de vreemde geluiden tc docu 
uabootsen, betgeon steeds gelukto. Men vraagdc al spclcndc: 
“Tel ticn, drie, zeven!” of wcl: “Doc mij ecus na!” cu zict 
aan alles word door den gebeimzinnigen klopper voldaau, 
zoodat de kiuderen niet zelden bun spel bevreesd eiudig 
den en onder de dekens kropen, wanuecr zij zicb in bed 
met die uitspanning bezig bieldcn.

Zoo stonden de zaken, toen dc moeder, Mistress Fox, 
bet in Maart 1848 waagde, bet woord tot de onzichtbare 
kraebt tc riebten,. . iets, dat zij tot dusver niet bad 
clurven doen.

Hoort nu bet eerste gesprek, dat we optcckencn volgeus 
den bovcu reeds genoemden tegcustaudcr van bet Spiri- 
tualisme: Louis Figuier.

Vraag. Wie maakt dit gerucht V 
(Gecn antwoord.)
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Vraag. Doet het een levend persoon?
(Stilzwijgen.)

„ Een overledene ?
(E<in slag volgt.)

„ Een ongelukkige geest V
(Een slag.)

„ Is hij ongclnkkig door eigen sclnild, of door die 
zijncr familie?

(Gecu antwoord.)
„ Iloe ond is raijne oudste dochter?

(Vccrtien slagon. Nil. Dit was juist.)
„ En do jongstc?

(Twaalf slagcn. Nil. Ook dit was zoo.)

Roods vroogcr ccliter had Margaretha, op do vraag, of hot 
eon geest was, een bcvestigend antwoord bekomen. De 
moeder had or a! nicer dan gcnoog van. Beangst loopt zc 
been en vcrbaalt de vrccmdc daadzaken aan harcn man, die 
woldra de bnren uitnoodigt binuen tc trcden. In minder 
dan ecu half uur was de vvoning vol volk en dcden de 
kloppingen zicb weder lioorcn. De onzicbtbarc, door de aan 
wczcnden ondervraagd, gaf, door middel van die kloppin- 
geu op letters van het alphabet, dat iemand voorstelde 
to nocmcn, een duidelijkcn naam op; verdcr, dat hij eenige 
jaron vroeger in dat huis was vermoord, allcs met open- 
baring van verdcre bijzonderbcdcn. Ontroerd, lict men het 
voor hot oogenblik hierbij rusten.

Men beweert, dat bij uitgravingen, op last van de familie 
Fox verricht, werkelijk menscbelijke overblijfselen zonden 
zijn govonden. Wat hiervan zij, weten we ccliter niet positief, 
on hoewel dergclijke feiten later op onderschcidone plaatscn
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zich voordeden on sommigen daarvan wel geconstateerd 
wcrdcn, doot dit tot ons betoog hier nu uiets af.

Men kan denken, dat zich het verhaal dicr bijzondere 
Manifestation spoedig verspreidde. De belangstelling nam 
avond aan avond toe, vooral toon zich nog wondcrvollcr 
dingen begounen voortedoen, zooals het openen cn sluiten 
van deuren, of van de laden dcr meubels, bewegingen van 
voorworpon op klaarlichten dag, hoorbare stennnen, directe 
sehrifteu, aanrakingen, door de aanwezenden gcvoeld, enz. 
alles zondcr dat ecu mcnscbclijk wezen te bespenren was, 
dat ecn en ander deed. Ongcveer in bet midden van den 
zomer van 1848 vertrok de familic Fox naar Rochester 
en nam haren intrek ten huize van de oiulste doehtcr, 
gchuwd aan zekeren Mr. Fish. De geheimzinuige vcrschijn- 
selen volgdcn ook daar. Men weet, de Amerikancn zijn 
praktisch en vernuftig. Niet te verwonderen dus, dat men 
met die zoo ongewone omstandigkeid geld trachtte te 
vcrdicncn, cn dat dit gelukte. Iedcrccn kon, tegen zoo 
veel per hoofd, dc geesten zijner overledeue bekenden 
raadplegcn, en we roepen met den tegenstander, Louis Fi 
guicr, dicn we zoo spoedig nog niet loslatcn, nit: “Ongc- 
“hoord! Icdcrecn ging been, tevreden met hetgeen men 
“bij de moderne sibillen had gezien en ondervonden!” 
Men hoort: dat erkent Figuicr!

Ilct succcs was zoodanig, dat zeer spoedig gcneeshccren, 
rechtcrs, gecstolijkcn, enz. kwamcn tocstroomen. Dc ondcr 
zoekers gingen, golijk Rev. Haumond, die ccrst tegen dc 
zaak ccnigo brochures geschrevcn bad, vcrstonul been. 
Gcnoemdc beer publiccerdc zijne overtuiging, eerst na her 
haalde Stances gtwcstigd, rondweg.

Het kon wel niet anders, of de familie moest last on
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dervinden van de zijdc van |)ersoncn, die de verschijnselen 
niet wilden erkcnnen, of daarover tmnne cigenaardige dcnk- 
beeUlcn koesterden, zooals de Methodisten predikanten, die 
de Manifestation aan den duivel toeschreven, en andcrcn. 
Zij gingcn echter voort mot het kouden van S6ances. Van 
Rochester uit begounon do gezusters Fox ondorscheidenc 
stcdon van Amerika to bezoekeu. Hot snceos was allor- 
wcgen groot, . . .  do verwondcring ten toppunt, b. v. in 
Juli 1852, te St. Louis, aan den Mississipi. In 1861 was 
vooral Miss Catherine Fox te New-York als Medium zcer 
gczocht. 0. a. nam Dr. J. F. Gray, een dor voornaamstc 
natuurkundigen aldaar, in haar bijzijn belangrijko ver
schijnselen waar. Twintig maal beschnldigdc men de Gcz. 
Fox van bedrog, en bonderd maal traden wetenschappc- 
lijke personeu op, die de valsche beschuldiging vcrnie- 
tigden. Zoo ging het trouwens met de meesten der bc- 
kende Mediums, die toch even gezocht blijven, niottegen- 
staande het gesehreeuw van onkundigen, of valsche 
getuigen. De mecst achtcnswaardige mannen traden steeds 
krachtig op voor den goeden naam der Gcz. Fox. Om- 
strocks dien tijd pnbliceerdc de Courier der Vereenif/de 
Slaleti (op 8 Juli) o. a. weder een hoogst merkwaardig 
verslag omtrent de Gcz. Fox. Vcrgeten we niet te docn 
uitkomcn, dat, onmiddeilijk ua do eerstc verschijnselen in 
de familio Fox, men soortgelijkc verhalcn nit New-Haven, 
Boston, Cincinnati, Buffalo, Jefferson, Manchester, New 
Brighton , Portsmouth , Philadelphia , New-York , onz., 
vernam. In allc plaatsen der Vorecnigde Staten hoordc 
men van Mediums — zoo noemt men de personen, 
die de cigenaardighcid bezitten, genoemde dingen in 
hot lcvcn te kunnen docn treden. Door gehce) de
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nieuwe werekl begon men het onderzoek optevatten.
Niettegenstaande do scherpzinnigste bestrijding der pent, 

breiddo zicb dc zaak verbazend uit. Spoedig waren er 
drie millioen onderzockers, waaronder van de grootstc be 
schaving.

Hot is letterlijk zouder scliijn van voorbceld in dc gc 
schiedenis: een onbeduidend tijdsverloop vorstrcck cn als 
op een tooverslag waren zcventicn bijna onmiddcllijk na el- 
kander verschcneu tijdschriften cn tal van grootc boekwcr- 
ken, bonovens een stortvloed van brochures, uitgekomen. 
Dc eersto der bi'ochures over de Gcz. Fox, bij Fowler en 
Weis in 1850 uitgegcvcn, voerde den titel: “Explanation 
“and history of the mysterious communions with spirits." 
Ze maakte een ongeloofelijken opgang, even als latere ge- 
sebriften.

Philadelphia alleen bezat in 1854 reeds 300 clubs van 
Spiritualistiseh onderzoek. — “Humbug?” Maarbekendan 
toch, in naam der rede, dal zulk een soort “humbug” een 
ornstig onderzoek verdient! Vindt ge dat niet? Luistert!

We spraken daar straks van beroeinde mannen. — Zoo 
b. v. Professor Hare, sedert 30 jaron aan de Universiteit 
van Pcnsylvanic verbonden: hij werd van positief, na- 
tuurkundig, scherpzinnig bestrijder, na tallooze mislukte 
pogingen om eenig bedrog te ontdekkon, een ijverig 
voorstandcr. Het beschaafd publiek las met vorbaziug de 
bekeering tot hot onderzoek van dien Amerikaanscheu Fa
raday. Hij schreof een merkwaardig bock: Spirit Manifcs 
la I ions: kon in de oorzaak dor Spiritualistische Mani
festation geen bekende natuurkracht ontdekken, en nam 
cenc niet aardsche (unearthly) working aan. In deze 
overtuiging stiorf hij. — Hij was het, die bet eerst dc
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verklarings-theorie door de electriciteit welenschappelijk 
wederlegde. Verder tracktte de redder Edmonds, van hot 
lioog gerechtshof te New York, iemand, die niet allecnom 
zijne scherpzinnigbeid is beroemd, niaar wiens positie bo- 
vendien van dien aard is, dat zij bem zoo ongeveer 30 
duizend dollars jaarlijks opbrcngt, te vergecfs bet gebeim 
op uatuurlijke wijze te verklaren. Ook bij werd voor 
de stiulie gcwonnen en werkte en sclireef sedert ijverig 
tot bevordering daarvan. Men vergete niet, dat bij oud lid 
en voorzitter was van den Scnaat.

Op dezelfdc wijze word ook de Magistraat Simmons, 
in zijno carrierc zcer gezien, gcwonnen. Spicer geof't in 
zijn wcrk: Sights anil Sounds daaromtrent de details. Ook 
de bokcering tot bet, onderzoek van den Amerikaanschen 
bekendcn landbouwsckeikundige, Dr. Maj)es, baarde groot 
opzien. Zie diens bijzoudcrc proeven in den Banner of 
light, van Maart 1859.

De bekemlc goneesheer Dexter, van New York, gaf met 
den beer Tallmadge, gouverneur van den staat Wisconsin, 
een werk uit, getiteld: Spirilualisme, dat niet naliet groo- 
ten indrnk te maken, met bet oog op de scbrijvers, . . .  
manncn van crkende cerlijkheid en kunde.

Wilt ge nog een paar namen van Araerikaanscbe be 
oefenaars uit de eerste dagen? Welnn, ook de sehrijver 
Brittain, Mistress Taylor, Dr. Blanchard van Chicago, 
Robert Dale Owen, enz. enz, opeubaarden liunne bevin- 
dingen en traden kracbtvol en met geestdrift op. Is bet 
wonder, dat daar, waar zoodanigen voorgingen, de massa 
volgdc ?

Een allermerkwaardigst stuk uit die dagen laat geen 
spoor van twijfel over omtrent de vlucht, die de ver

2
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schijnselen al zccr spoedig hadden genomen. Men oordeele.
Hot bestaat in een adres, aan hot Wotgevcnd Lichaam 

dor Verccnigdo Staten gcricht, vvaarin do waarheid van 
vcrschijnselcn, zooals verplaatsing van voorvverpen, zondcr 
zichtbare oorzaak, licht-phenoiuenen, geluiden van ver- 
schillcnden aard, b. v. storm, sterko detonation, stommou, 
de toonen van muziok-instrumenton, vevder veranderingen 
van temperatuur in vertrekken, schommelingen van den 
vloer, enz. enz., werden geconstateerd, en een officieel 
onderzoek daarnaar werd gevraagd. Figoier erkent ten 
voile bet gewiebt van dat stuk en zegt: dat aan de oprecht- 
lieid der onderteekenaars niet getwijfeld lean worden. Dit 
adres was door niet minder dan 14 duizend personen on- 
derteekend, waaronder vele in Amerika op wetenschap- 
pelijk, letterkundig en moreel gebied met onderscheiding 
worden genoemd. Allen waren geneigd, de opgesomde fei- 
ten aan de werking van “geesten” toe te schrijven.

Hot Wetgevend Lichaam echter rekende — onzes inziens 
tereckt — het onderwerp niet tot zijno bevoegdheid en ging 
over tot de orde van den dag.

De studio echter breidde zich steeds meer on moer 
uit en werd voor een deel der bevolking zelfs tot een 
soort godsdienst. — Gcven we nog voor een oogenblik 
hot woord aan een Amorikaansch tegenstander van het 
denkbceld, door de Spiritualisten aangoklcefd, Dr. Ni
chols namolijk, die con work hceft uitgegeven, bevat- 
tende de biografie van drie bekondc Amerikaanschc Me
diums. ilij zegt, dat do Manifestation zijn “616montaire 
lessen voor de onwetoudheid” on hoewol hij zich niet ver 
cenigt met de theorio, als zouden ze uitgaan van “geesten”, 
beweert hij tocli, dat ze zondcr twijfel kunnen worden be-



— 19 —

schouwd als de eerstc stap, gedaan tot erkenning “van 
con andcr en beter lcven” dan hot onzc. — Men neine van 
doze racening, die van geen voorstandor uitgaat, nota!

Ton bcwijze van onzo bewering, boozeor zich in Amerika 
do studio versproidde, diene, behalve hot reeds aangevoerdo, 
nog bet volgondc, dat voor zichzelf spreekt en dat we aan 
solido bronuen ontleencn:

In 1860 tolde men ongeveer 3 millioen bcoefenaren. 
Dat aantal werd in 1871 geraamd op ongeveer 5 millioen. 
Andere, b. v. uiet Spiritualistische geschriften, spreken 
van 12 tot 16 millioen; doch naar aanleiding van de uit- 
mnntende bronnen, waaruit we liebben geput, kan men 
dit cijfer gerustelijk overdreven noemen. llet is al w61, 
zooals bet is, al waren daarvan nog maar de helft goede 
onderzoekers. Men vindt er nog veel meer aanzienlijke en 
bekende personen onder, dan bij den aanvang. In laatst- 
genoemd jaar had men er meer dan 500 openbaro Medi
ums, die S6ances aankondigden, voor bet publiek toegan- 
kelijk, en bun naam, met de toevoeging “Test Medium'', 
of dergclijke, op bunne deuren stelden. Verder 50 dui- 
zend bijzonderc Mediums; eon duizendtal lezeressen of 
lezers over het onderworp; 2000 openbaro Spiritualis- 
tisebe vergaderzalen voor samenkomsten, waarin theoro- 
tische studien worden ontvouwd, S&mces gebouden, enz. 
(Mon zie: Clarck’s Plain guide.) Grooto meetings wor
den ovoral gebouden. Een massa tijdschriften, waarondcr 
er zijn met 30 duizend intockonaren, zooals de Banner of 
light, indertijd de Spiritual Telegraph van Partridge, enz. 
enz. Duizendtallcn van groote werkeu, waarondcr er voor- 
komen met oplagen van 20 duizend exomplaron,. . . zietdaar 
voorzeker een eenig verscbijnsel, wcl sprekendc voor de

2*
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realiteit van bet onderwerp, dat ze uit verschillende ge- 
zichtspunten behandelen. Mochten er nog zijn, die meencn, 
dat in Amerika het Spiritualisme afnemende is,. . welnu, 
men verneme, dat The American Booksellers Guide in 1871 
verklaarde, dat jaarlijks ongoveer 100 duizend Spiritualis- 
tiseke boeken in de Yereenigde Staten vvorden verkocbt. 
NB. Het orgaan van den boekhandel, dat dit cijfer mede- 
deelt, is een specialiteit, inaar volstrekt niet Spiritnalistisch 
gezind. Ook in de niet-Spiritualistischo pers drong het 
vorhaal van Manifestation dikwerf door, o. a. in de At
lantic Mounlhly van Juni 1869, waar we eon belangrijk ver- 
iiaal aantroffen in verband met de ontginning van petro 
loumbronneu, tc Plcasantville. Zoo ook neemt, scdert Juli 
1870, het te Washington verschijnende Duitsche blad stuk- 
Kcu over het Spiritualisme zeer dikwerf op. enz.

In don zomer van 1872 werd het prospectus van een 
nieuw tijdschrift: The Western Star uitgegeven, dat spoedig 
daarop verscheen. Men vierde in Amerika, in Maart 1872, 
het 25-jarig bestaau van het Spiritualisme zeer algcmcen. 
Thans ievert Amerika tal van merkwaardige Mediums op. 
Mansfield 'o. v. die gesloten brieven beantwoordt, en ecu 
meuigte andereu. We stippen slechts deze enkele puntjes 
uit de laatsto jaren aan. Ous bestek gedoogt liier gecn 
aanhalingen meer. Er zouden er anders in massa te doen zijn.

We hebben hiermedc onze bekuopte schets van den toe- 
stand van het Spiritualisme in Amerika geeindigd. Zien 
wij nu, hoe het in de oude wereld bier en daar er mode 
ging. Met het oog op onze ruimte, kunuen we alweer uiet 
meer dan kortelijk de hoofdmomenton samenvatten.

Eenigeu tijd na deze gebeurtenissen bcgonnen daarover 
in Europa de zonderlingste geruehten te loopeu. De pers



bewaardc aanvankelijk ccn diep stilzwijgen, zolfs over do 
dagblad-artikelen, die Amerika overstroomden. Men zal zicn, 
dat dat zwijgcn weldra, als onhoudbaar, vorbroken word.

Spocdig toch vertoonden zicli ook in ons wcrclddecl de 
golioirazinnige verschijnselcn zelven. Zeer opmerkolijk! Die 
feiten waren volkomcu golijksoortig als de Amerikaansche 
cn dozelfde verklaringen werdon aehtercenvolgcns in idle 
landcn van de oude wereld afgclegd. Ook hier hotzelfdc 
plotsclinge, kraehtige optroden van bet Spiritualismc, dat 
zich overal, we zouden liaast zeggen, als nit de luckt ge- 
vallcn, spontaan voordeed.

Het schijnt, dat de Spiritualistischc Manifests tieu zicli 
onistreeks 1851 het eerst op meer uitgebreide schaal, in 
hot noorden van Schotland, hebben voorgedaan. Van daar 
verbreidde zich de waarneming en proefneining, met dezelfde 
uitkomsten, zeer snel over geheel Engeland. Iict werden 
nil, in plants van berichtcn, daadzaken, die men begon te 
openbaren De aanval van do pers was in den beginne 
allerkcvigst. Dit belette nogtans niet, dat het Spiritual 
Magazine, een uitmuntend geschreven maandschrift, dat 
vooral feiten mededeelt, word uitgegeven en wat nicer 
zegt, reeds zeer spoedig 15 duizend geabonneerden had. 
llct versehijnt nog altijd met anderc zeer solidc publica
tion bij James Burns, Southampton-Row, 15, te Louden. 
De nicest pathetischc ontboezemingen, dagelijks herhaald, 
konden evenmin lielettcn, dat mon mot vorwondering zag, 
hocvccl mannen van wetonschap zoo vrij waren te erkenuen , 
hetgocn zc liadden gezicu en gotast, al noomden sommigon 
dat ook niet zeer joist: “zich door bet heerschcnde bijgo- 
loof (sic) latcn mceslccpcn”, also! van een soort geloof 
sprake kan zijn, waar daadzaken sprekon, die, van al of
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niet geloofd worden, totaal onafhaukclijk blijven. Weldra 
werd ket Spiritual Magazine met periodicke gesekriften van 
dergelijkc strekking venneerderd niet allcen, maar ook door 
anderc publication gesteund. Een berocmd Engclsch schrij- 
ver, Thackeray, was een der eerston ondcr lien, die in den 
beginue, o. a. in zijn bekeud Comhill Magazine, de aan- 
vallende pers sekrik aanjoegen door uitmnntende artikelen, 
over ket Spiritualisme gesekreven. Een algemeenc strijd 
volgde, die llink werd doorstaan on waaruit zogovierend 
word te voorschijn getredeu. De aanzienlijksto, geaclitstc 
on eerwaardigste mannen tradon al gaaudeweg op als voor- 
standers der studio. Thackeray word gevolgd door llowitt, 
met getuigen eu borgen, uit de eerstc klasse der maatsekappij, 
optredeud. En dat is nog zoo!. . . getuigo hot niet in den kau- 
del voorkoinendc work van Lord Adare en de Earl of Dun- 
raven, waarin men do naincn on adressen van nicer dan 
50 der aanzienlijkste persouen viudt, die niet sekromen, met 
kun getuigenis in ket licht te komeu, ougeackt kun kooge 
maatschappelijke positie. Een paar narnen uit de Eugelseke 
wetensckappelijke wereld lassckon we hier ter loops in. 
David Brewster, een man van Europeescke vermaardheid in 
de wetensekap, Lord Brougkkam, een eerwaardig persoon, 
T. Ad. Trollope, Mistress Trollope, degevierdcsckrijfster, 
die men maar behoeft te uoemen, Dr. Maitland — NB. de 
sckrijver (rationalist pursaug) van ket work: Welenschap 
en bijgeloof — verklaarden rondweg in de dagbladeu, 
hetgeen zij b. v. ten kuize van den kcor Cox, met ket 
Medium Home kadden ondorvonden. De beroemde jurist 
en politicus, Lord Lyndkurst, iemand, die zicli nooit “iets 
liet wijsmaken” om met een vaderlandsck tijdsckrift te spre- 
ken, kon, bij de Spiritualistiscke Manifestation, evenmin
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als tal van anderc scberpzinnigc personen, ooit ecu scliijn 
van bedrog ontdekkon; ook niet dc bekendc advokaat 
Wilkinson. Dc verklariugcu van dezc personen zijn gc- 
drukt. En zoo zouden we, gedoogde ’t ons bestek, voor- 
beelden bij monigte kunneu aanhaleu. Reeds in 1860vormden 
zieb eonige leden van de Universiteit van Cambridge tot ecu 
gozolschap van onderzook, dat hoofdzakelijk feiten bcstndccrdc 
en daarvan bij gedrukte circulaire mededeeling verzocht.

De in geheel de wetenschappelijke wereld beroemde A. 
R. Wallace (natnurkundige en mede-uitworker van de 
tkeorie van Darwin), de wiskunstenaar De Morgan, enz. 
zietdaar uameu van onderzoekers uit onze dagen.

Thans zullen we een paar dagbladen latcn getnigen, 
hoe men allengs tot anderc, dan de primitief vijandige 
denkbeelden omtrent bet Spiritoalisme kwam. De Daily 
Express getuigde: “dat bet onmogelijk was, dezaakdoor 
bekende natuorwetten optelossen.” De Times, allesbehalve 
gunstig gezind, bewcerdo, opziebtens de Stances van twee 
Amcrikaanscbe Mediums, te London gebouden, reeds op 
30 Sept. 1864: “dat bet altijd nog te onderzoekeu blecf, 
lioe de versehijnselen werden voortgebraebt.” De Daily 
Thelcgraph sprak zelfs van “opkeffing der natnurwetten”. 
Vorder werden in die dagen de verscbijnselen nog besproken 
door dc Morning Slur, de Morning Post, enz. Dc laatste 
verklaardo van zekere Stance, waarbij de beroemde Dr. 
Forgusson als sprekor optrad: “dat er in de verte gecu 
gedaebte aan bedrog bij de onverkbiarbare Manifestation 
opkwam.” En dergolijke verklariugcu hcrbaaldcn tal van 
tegenstanders, dio niet dwaas genoeg waren, om tot brutalc 
ontkonning, of ongemotiveerd geschrijf over dcnkbeeldig 
bedrog, de tocvlucbt te nemen.
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Eon dor Engclschc dagbladen, Daily News, verdient editor 
speciaal vermeldiug, om de allerzonderlingste houding in doze. 
Men kan nit dat blad tallooze nialen aanlooncn, dat liet 
nil cons de zaak bespot, dan weder onverklaarbaar vindt, 
on op andere tijden op onderzoek aandringt!.. .Zoo — oiu 6en 
staaltje uit honderden te geven bekendemen, in Fobruari 
1871, de wondcren van Home volstrekt nict te kunnon 
verklaren; tenvijl men, eenige woken later, dien persoon 
maar weer, voor dc houderdste maal missebien, tot kwak- 
zalvcr omsebiep en sprak van ontmaskering, die nooit 
lieeft plaats gebad. . 0 , die rcdactie zit met bet Spiritua- 
lisme zoo in de war! Dio verstandig wil bandclcn, hale 
Daily News nooit aan als argument tegen bet onderzoek, 
omdat men dan met eigen wapen kan worden gedood, zoo 
dikvverf men gpreekt. Dat blad is de Hansworst onder dc 
tegenstanders. Zoo oordeeldc men reeds lang te Louden.

Het word er voor de tegenpartij niet be ter op, toen de 
lleraid, een der bevigste bestrijders, onnoozel gonoog ver- 
klaardc: dat de rcdactie nimmer een Seance bad bijgc 
woondl! Dit haalde bem bet verdiende vcrwijt op den lulls: 
van zoiuler onderzoek en onbekookt to oordeelen, en bij 
moest dnlden, dat zijn gesebrijf algemeen als van onwaarde 
werd aangemerkt. En zulke onbandigen waren er nicer. 
Onmerkbaar ecbter outstond verbetering. Zoo vestigde bet 
Athenaeum van 22 Jannari 1870, in een stale: The people 
of India, de aandaebt der wetenschap en van de Spiritua- 
listen op dc Indiscbe slangenbezweerders. Ecbter deed, in 
Januari 1871, de geleerde “Dialectical Society" weer niet 
verstandig, toen zij in haar tweede rapport vcrklaarde: 
om verscbillende redenen (die ecbter niet werden aangege- 
ven) bet verslag omtrcnt de Spiritnalistiscbe Manifestation,
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door ecu coinitd uit liaar midden opgesteld, uiet to zullcu 
uitgovcn. NB. Zij noemdo dat verslag zolve “Interesting 
Repor t.” Waarom eehtev de Dialectical Society dat rapport 
maar eenvoudig “in de doos” trachtle to houden, liet zicli 
begrijpen. Met was namclijk tc gunstig voor do studio cn to on- 
gunstig voor do gcleerdc tegenstanders van hot onderzoek, 
die in haar boozem zotcldcu. Wanucor b. v. bedrog was 
gcconstatccrd, dan zou men zick met de uitgavc licbben ge- 
haast; nu blcef hot wog,.. ergo liet verslag was der studio 
guustig. Zoo vennoeddeu wij al dadelijk. Hot comitd van on
derzoek ecliter zettc de zaak door en het rapport verscheen 
tbcli in hot licht. Het is, gelijk zicli deuken laat, van grooten 
omvaug. We doen bier uit den inhoud een en ander volgen, 
waaruit men zal zien, dat ons vermoeden juist was. Het 
lean nu eenmaal uiet anders: de feiten moeten wordcu erkeud, 
gelijk tal van publication dan ook nu doen, b. v. de Glasgow 
Daily Herald reeds op 27 November 1870, op zeer posi- 
tieve wijzc. Het verslag van de Dialectical Society is voor 
zeker eon merkwaardige bijdrage, hoe allengs de wetensebap 
gedwongen wordt, zich de zaak aantetrekken.

Genoemd verslag zegt dan: Het comite hield 15 bij 
eenkomsten. Een-en-dertig personen legden scbriftelijke 
verklaringcn af. Mannen van allerlei richting, waaronder 
juist vecl van dezulken, die de zaak voor bedrog hid
den, werden tot dcelname uitgcnoodigd, ten einde ook in 
(lien zin daadzaken tc vcrzamolcn. Het comitd splitste 
zicli in zes afdoclingcn, die alle van een sceptisch stand- 
punt (cigone woorden) ondcrzochtcn. Men constatecrdc: 
1. Toouen van vcrschillenden aard, niet door spierbewe- 
gingen of mccbaniscbc hulpmiddelcn voortgebraebt; 2. Be- 
wegingeu van zware voorwerpeu, dikwerf zondcr aau-
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raking; 3. Dat door die verschijnsclcn vragcn beantwoord 
en mededeelingeu bekomen werden; 4. Dat die meestal 
uit gemeenplaatsen bestonden, dock ook nu en dan juiste 
daadzaken aangavcn; 5. Dat de verschijnsclcn zich in tegcn- 
woordigheid van zekore personen betor voortbrengen, dock 
van geloof of ongeloof onafkankelijk schijnon; G. Dat nog- 
tans door de tegenwoordigkeid van zullce personen dc 
voortbreuging der Manifestation niet positief verzekerd is. 
(Natuurlijk! zooals we later nog kopen aautetoonen.)

De sckriftclijkc on mondelingo bewijzen, door het comite 
op solide wijze verzameld, bevatten onder mcer: l.Dcrtien 
getuigen verklareu: opkoffing on zweving in de luekt van 
voorwerpen en menscken te kebben waargenomen; 2. Vcertien 
getuigen verklareu: kanden en gestalteu, die geen mensckc- 
lijko wozons toebekoorden, tc hobbon gezien en die te kebben 
aangoraakt; 3. Vijf getuigen verklareu: door een onzickt- 
bare kracht, op vcrscheidenc plaatsen des lickaams, hetzij 
op vcrlangen, liotzij spontaan, te ziju beroerd; 4. Dertien ge- 
tuigcu verklareu: op inuziek-instrumenten, zonder zicktbaro 
oorzaak, te kebben koorcn spelen; 5. Vijf getuigen ver- 
klaren: to hebben gezien, dat gloeiende kolen werden aan- 
gevat, zonder zich tc brandcn, en drie: dat die proof bij 
kenzelven volkomen is gelukt; 6. Acht getuigen verkla- 
ren: langs Mediauimieken weg omtreut onbekcnde personen 
borickten te kebben bekomen, die na onderzoek waar blekcn 
tc zijn; 7. Ecu gotuige verklaart: een valscke mededeeling 
tc kebben bekomen (wat wonder!!) 8. Drie getuigen ver- 
klaren: gekleurde en ongekleurde voorstellingen (teekcniu- 
gcn, enz.) te kebben zien voortbrengen, onder omstaudig- 
liedeu, die icdcrc mensckelijke medewerkiug onmogelijk 
maakten. 9. Zes getuigen verklaren: ricktigo voorspellingen

v
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te bcbben bekomen, zcll's op (lag, uur en miuuut af uit- 
gckomcn.

Verder weidt bet comito uit over nog andcrc daadzaken, 
bet eerlijke karakter cn do grooto ontwikkeling zijner ge- 
tuigon, hel volslagcn gemis aan bewijs voor bedrog, enz. cnz. 
on koestert do lioop, dat do zaak verder zal wordcu on- 
derzoebt en nagegaan.

lloe do onder-aldeelingen van hot comitd verder work 
ten, blijkt weder uit bare verslagen. Zoo bevat b. v. 66n 
(laarvan het volgcnde: dat 40 zittingen werden gehouden 
in vvoningon van de leden, aan tafels, metende dekleinste 
mini 5 bij 4, en de grootste 9 bij 4£ Eng. voeten; dat alles 
steeds word onderzoebt met de meeste nauwkeuriglieid, 
doorgaans bij gazliebt, terwijl ook leden onder de tafels 
waarnemende waren; dat men zonder Mediums niets sebeen 
te kunnen verkrijgen, enz. enz. De volgcnde slotsommen 
van onderzoek werden vastgesteld. We geven zeinresumd.

1. Onder zekere omstandigbeden vertoont zicb een kraebt, 
die zware voorwerpeu kan bewegen; 2. Doze kracht brengt 
waarneembare toonen voort; 3. Ze wordt veelal door lute 1- 
ligcntic bestuurd.

Verder kan men uitvocrig de solide en flinke wijze 
van proefneming, ook bij bewegiug van voorwerpen, zon
der eenige aauraking, oinschreven vinden. ledor der zes 
ouder-afdeebngen dringt op verder onderzoek aan en con- 
stateort dezellde vorsebijnsolen uitvocrig.

Zij, die mecuon, dat men wolliebt bij de waarneming 
ccnigszius ovcrijld to work ging, dicncn to weten, dat in 
Februari 1869 hot comitc uit do Dialectical Society zijnc 
wcrkzaamhcdeu begon, terwijl bet rapport bijua drie jaren 
later bet liebt zag.
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Zou men vvol willcn gelooven, dat dc Dialectical Society 
waarachtig door sommigeu wordt bespottelijk gcmaakt en 
aangevallen, omdat zij dc waarhcid constatccrt? En toeli is 
dat zoo. Anno mcnselielijke nataur!

Hun, die zich verwonderen over dc allcrvreeindstc ver- 
sebijusclen, in aangehaald rapport mcegedecld, zeggeu we 
reeds nu, dat nagenoeg al, vvat daar voorkomt, ook in 
Ncdorland, to ’s Hage, is waargenomen en onder onze 
pcrsooulijke ondervinding ligt. We hopen die feiteu in een 
cventueel volgcnde brochure uitvoerig te onischrijven.

Ten bewijze, dat men ook in Engeland niet schroomde, 
zijne beviudingen, hoe wonderlijk en ongchoord die ook zijn 
mochten, te epenbaren, diene, dat onder meer curiosa, een 
plaatje versclieen, dat de afbeelding bevat van eene Seance, 
waarop zich handen en armen vertoonden, die aan gecn 
dcr aanwezeuden toebeboorden. Het kornt voor in het 
werkje: Spirit Manifestations, van John Snaith Rymer, een 
bockjc, waarin onderscheidene zeer bekende personen als 
getuigen optreden. Zulke Stances (waarover later meer) 
woonden ook wij t e ’s Gravenbage, in vertrekken, die aan 
anderc porsonen behoorden dan de Mediums, meer dan 
ecumaal bij. Dit a gouverno. Dc tijd toch, dat men waar 
genomeu foiton “onder stoelcn of banken steekt”, is voorbij.

Als tegenstolling van de Dialectical Society, kan dienen, 
dat de Royal Society steeds het stilzwijgcn bewaart over 
de nicest intorossantc rapporten, b.v. die van Crookes, c.s.

Niet heel wetonschappelijk!
ltceds sedert jaren zijn in Engeland de lezingen, Stan

ces en Spiritualistische meetings zeer druk liczocht. Per- 
sonon van den eersten stand, gelijk ook dc Koninklijkc 
familie van Engeland, onderzochten reeds sedert laug.—
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De Morgan de wiskunstenaar, Wallace en Varley de na 
tuurkundigen, Crookes de sckeikundige, enz. openbaarden 
hunne bevindingen en den uitslag van bunne nasporingen 
door den drnk. — Langzamerkand zijn dan ook de Spi- 
ritualistische ideen al meer en meer doorgedrongen. Leest 
Disraeli’s Lolhair: hoort daarin Theodora met Lotkair in 
gesprek; denkt over Theodora’s verschijning in het am
phitheater te Rome, en ge zult eene opmerkelijke gelij- 
kenis ontmoeten met denkbeelden, door tal van onderzoe- 
kcrs vooropgezet. Men vraagt in den Times royaal weg 
“spookhuizen” te liuur, tot onderzoek. In het begin van 
1871 bezocht Miss Catherine Fox Londen en verwckte 
er groot opzien in de Seances, die zij bij particulieren gaf. 
In Juli 1871 publiceerde bet Quarterly Journal of Science, 
dat wel niemand wetenscliappelijkheid zal betwisten, de 
merkwaardige proel'nemingeu van Crookes, die tot erken- 
ning dcr daadzaken werd gedwongen, na het met alle 
dcnkbare voorzorgen nemen van wetensehappelijke proeven. 
Later werden dezelfde proefnemingen door anderen, die 
er klaarblijkelijk mee in de war zaten, besproken, maar 
met weglating der merkwaardige briefwisseling tusschen 
Crookes, Varley, Huggins, (sedert lang in de wctenscbap 
beroemd) Cox, enz. Men ziet, het hinderlijke wordt ge- 
iguorecrd. Wien toch denkt men met dit systeem te dupercn ?

Ziethier nog iets merkwaardigs.
In den zomer van 1871 werd in New-British Gallery, 

Old-Bond-strcet, te Londen, een zeer “fashionabcle” zaal, 
eene openbare tentoonstelling van ongeveer 150 “Gcesten 
teckeningen in waterkleurcn” gehouden, waarvan de be- 
redeneerde eatalogus in ons bezit is. — Navolgingen van 
zulkc producteu worden dikwerf gepubliceerd. — Dit was
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zeker wel iots niouws ondcr dc zon, en tocli. . aan de 
ziiak valt niot tc vcrandcrcn. De pers l)eoordccldc dit feit, 
liavc onknnde in aanmerking gonomen, nog al wel. The 
Age b. v. vond do tockcningen zcor schoon. Men necmt to Lon 
don maatrcgclen, om zoodanigc tontoonstclling tc herhalen.

Wio vorder moor uitvoerig den toestand dcr studio in 
Engcland in den jougsten tijd wil lcorcn kennen, die read 
plcgo: “ The Rise and Progress of Spiritualism", van Cole
man, een zeer interessante, als brochure nitgegeven, lezing, 
tc Londen, bij Allen, Ave-Maria-Lane, waarin men bet ver 
langde overziebt van boeken, Mediums, enz. vinden kan. 
Ondcr de werken nit onze dagen zijn die van den beer 
Dale Owen, met die van Massey, Dobcrty, enz. (in 1872) 
ondcr de opmcrkelijkste, om bet groot aantal daarin solide 
gcconstateerde daadzaken. Dale Owen’s werk beet: The 
debatable land between this work and the next, en versebeen 
to Londen, bij Trubner.

Nog in Engcland zijnde, noemcn we u verdcr een panr 
namen van onderzoekers: Newton Crosland, H. D. Jcnc 
ken, Tb. Shorter, Wilkinson, enz. enz.

Wijzen we bier eon oogenblik op eenc handclwijze, 
die rich in den loop der gcschiedenis van bet Spiritu 
alismo mcermalon deed opmerken en die, nit bet oog 
punt van solide, wetenschappelijk onderzoek, nocli bij 
voor- nocli bij tegenstanders do goedkeuring kan wegdra- 
gen. We bedoelen namclijk: bet doen van allerlei soort uit 
dagingen, betzij mot, betzij zondcr uitloving van promiSn. 
Hot is volkomcu waar, dat tegonstanders (somtijds zelfs 
wctcnscbappclijke) meermalen do onderzoekers nitdaagden, 
dit of dat to lcvercn, togen zoovecl premie, als men slaagde, 
en even waar, dat dc onderzoekers daarop zwegen. Ze
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hebben ’t tocli doorgaans nict in bun macht tc producee- 
rcu, wat zc willcn. Maar daartcgcnovcr stoat, dat ook on- 
derzoekers mccrmalcu do manncn dcr wctonschap uitdaag 
den on dat die dan eveneens zwegen. E6n der l:\atste 
voorbecldcn daarvan zij hier iugclascbt. Zoo hood Damiani, 
to London, Lowes on Tyndal aau, bun tebewijzen, dat do 
Spiritualistischc Manifestation bostondon ondcr do volgende 
voorwaardon: Er zou van boide zijdcn een twaalftal reeb 
tors worden gckozen, uitsluitend onder de geleerden. Iedere 
partij zou 500 p. stcrl. stellen. De reebters zouden bij 
moorderheid van stemmen beslissen on ook de plants der 
Stances aanwijzen. De overwinnaars zouden de uitkomst, 
ton koste van de overwonnenen, in alle Londenscbe bladen 
aankoudigen. Damiani nam bovendien aan, dadelijk, nade 
eerste beslissing, een nienwe uitdaging te docn. Welnu, 
ook bier antwoordde men niet. We trekken hieruit geen 
conclusion, hcrbalende: dat dergelijke handelvvijze, van wien 
ook uitgaandc, afkcuring verdient. De uitdaging vond plants 
ten govolgc van artikelen in de Pall Mall Gazelle, in Mei 
en Juni 1869.

Groote meetings van Spiritualisten nemen intusschcu 
al nicer en nicer toe. We noemen o. a. die op 30 cn 31 
Juli 1872, tc Darlington gebouden, waaraan dc guustig 
bekeudo redenaar cn schrijver, James Burns, een werkzaain 
aandeol nam. Onder de sterkstc Mediums tc London, uit 
onze dagen, noemen we nog dc heeren Williams, Herne, 
Mistress Guppy, enz. ouz. De openbare zittingen van dc 
Dalslon cn Progressive Associations, die van Wallace, Cog- 
man en andcren worden, even als de talloozc confercntien, 
enz. zeer gcvolgd. (Zie de massa advertentien in de Spi
ritualistiscbc tydsebriften.)
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Steken wij nu den Oceaan over.
Het kon wel niet. missen, of het Spiritualisms moest ook 

<)]) hot vaste land spoedig optreden, en zoo gescliiedde het.
In Frankrijk, Duitscblaud cn andere rijkcn werdcn dc 

verslagen van Spiritualistische Stances in massa geopen 
baard.

Ilet was in de lente van 1853, dat men zich algemeen 
tc Parijs arauseerde met tafels eu lioedcn te doen ronddraaien, 
en omuiddellijk daarop ook te Straatsburg, Marseille, 
Bordeaux, kortom ovcral. Weldra vernam men van scbrij- 
vendc Mediums, enz. enz, kortom, ook in Frankrijk de 
zelfde versckijnselen, als reeds beschreven. We meenen, 
dat dc Univers, op 26 Juli 1852, bet eerste dagblad was, 
dat in een uitvoerig artikol bet Spiritualisme besprak. 
Seguiu, dc bekende ingenieur, betoogde de werkelijkbeid 
der verscbijnselen en drong op onderzoek aan.

De Palrie van 11 Mei 1853 gaf een koogst merkwaar- 
digcn brief van iemand, wiens waarbcidsliefde zij verzc 
kerde niet te kunnen vcrdenkeu, en den 23en daaraanvol 
gcnde besprak dat blad de verplaatsing van voorwcrpen, 
zondcr waarneembarc oorzaken. Later trof men in dat 
blad bet Bulletin dcs Sciences occultes van Mouttet aan.

Dc Gazette de France bevatte een stnk, waarin dc tegen 
werpingen der gcleerden werden gequalificeerd als “zwak, 
“bosebroomd en onvolledig.” Verder bestreed dat blad, in 
een artikel van de band van Angonor de Gasparin, dc 
verklarings-theorie van Arago op tlinlcc gronden. Men kan 
in zijn work: Les tables I our mini cs, in 1854 versekenen, 
zijne vele crustige en solido proefnemingen lezen.

Als met ons onderwerp in verband, geven we nog een paar 
aanhalingen uit de geleerde wereld, uit vroeger dagen en nit



33 —

deu tegenwoordigcn tijd. La Bruyerc, de schrijver van dc 
Caracleres, zegt in hct boofdstuk: De quelques usages, dat 
er zeker feiten bestaan, die, koewel onbegrijpelijk, toch 
door ernstigo manneu zijn vvaargenomen, en dat men, bij 
do beoordccling daarvan, den wijzen middcuweg te kiezen 
heeft tusscben licbtgeloovigen en esprits forts.

Bacon inccndo, volgens bet Resume van Cousin, in diens 
l l o .  les over do Goscbicdonis dor philosofie in dc 18do ccuw: 
dat or duistoro dock wcrkelijke daadzaken bestonden, die 
dc wetensebap diende te ontleden en te verliebteu, in 
plaats van zo aan lieden over to lateu, die zfc overdrijven 
of vervalschen.

Victor Hugo zegt o. a . : De draaiende en sprekende tafels 
“zijn zeer bespot geworden. Laat ous duideljjk sprekeu. 
“Die spot beteekent uiets. De wetensebap dieut alles te 
“onderzoekeu. Een gcleerde, die laebt over wogclijkbeden, 
“is bijna ecu idioot. Hot onvcrwacbte dieut door de weten 
“sebap altijd verwacbt te worden. Zij moet dat in bet 
“voorbijgaan aangrijpen en ontleden, met verwerping van 
“bet bersensebimmige en met aanname van bet wcrkelijke.” 

En verdcr: “Eenig vcrscbijnsel aan de deur zetten, bet 
“lacbend den rug toekccrou, is de waarbeid baukroetdoeu 
“slaan, de bandteekening der wetensebap latcn protestecren. 
“De oude driovoet (der Sybillen) en de nieuwe tafel heb 
“ben reebt, om te worden opgcmcrkt. De pbysica zal er on 
“gctwijfeld bij winuen. Voegen we er dit nog bij: de ver- 
“scbijusclon aan de licbtgcloovigen overlaten, is verraad 
“plcgon aan do monscbolijkc redo.”

Ous dunkt, dit is gozonde taal, die nict eens den steuu 
van namon als de genoemde beboeft. Die dit niet met 
ous eens is, moot er maar voor uitkomcn on aantoo-

3
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non, dat dergelijke nitspraken onjuist of onredelijk 741 n.
Nadat in Frankrijk vclc stemmen waren opgegaan, die 

dc waarheid van reeds vroeger waargeuomen bijzondere 
vcrscbijnsclen bcvestigden, 0. a. die van David Hume, dien 
men den bijnaam gaf van: verpcrsoonlijkt ongeloof (l’incroy- 
ance incarnee) en die b. v. in zijn werk : Essai philosophic/uc 
stir I’entendemenl humani, verklaardc, dat de ongeloofelijke 
gcbeurtcnisseu op het kerkhof St. Medard meermaleu 
onmiddellijk op de plaats zelve waren bewezen dc waar
heid te zijn, kwam de beer Leon de la Borde, lid van 
dc Academic des Sciences, en verklaardc, dat hij in Algiers 
nict alleen het docn verschijnenderbeeldtenissen van vrecmdc 
persoonlijkheden, in cenige droppels vocht, in de holte der 
hand, — cone kunst, door Arabischc ingcwijden met verba - 
zende gevolgen beoefend — had waargenomcn, maarditzelf 
had in het levou geroepen en menigmalen herhaald, zonder 
dat hij leans zag, de vcrschijnselon op natmirlijke wijze tc 
verklarcn. Zic nicer bijzonderhcdcn daaromtrent in zijn 
Commenlaire stir I'Exode. Dat de hcer Leon dc la Borde 
good gezien heeft, is ons meer dan eenmaal overtuigend 
geblekcn, daar 00k wij bij sommige personen dergelijke 
visioenen hebben in het leven geroepen, hetzij in cen glas 
water, hetzij b. v. in den zoogenaamde miroir magique. 
We begrepen cchter Leon de la Borde nict meer, toeu hij 
later bewcerde, het geheim dezer operatic van een Indischeu 
Bramin, of zoo iemand, te hebben gekocht, omdat daarbij 
geen geheim aamvezig is, en zeker zeer velen onder onze 
lozers on zelfs 00k lezeressen worden gevonden, die even 
good dergelijke daadzaken in het leven knnnen roepen. Goedc 
thcoretische studie van het Magnetisme, concentratic-vermo- 
gen en zelfvertronwen, henevens gcleidelijk opklimmen
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van ecnvondige tot hoogere proefnemingen,.. .  zietdaar alles! 
Waarom dan dat spreken over gekeimen?

Wij vervolgen den draad onzer mededeclingen.
In den Nairn fame, een kevige tegenstander N.B., ver 

klaarde Aurelien Scholl omtrenteeneSpiritnalistischeSeance: 
“Hel is verpletterend err tot nader order ouverklaarbaar.”

Edmond About erkende de waarheid der daadzaken 
in de Opinion Naliomle. De Revue Medicate, van 20 Mei 
1853, beweerde b. v. dat de tkeorie: als zouden de feiten 
alleen in de verbeelding bestaan, (sic) of door zenuwtril 
ling worden voortgebracht, door de feiten totaal word ge- 
dood. In parenthesis zij opgemerkt, dat datzelfde blad (tegen
stander) op 14 April 1855 van een paar werken over 
Spiritualistisehe Manifestation verklaarde: dat die met talent 
en gezond verstand waren geschreven.

De Gazelle Medicate van 25 Febr. 1854, bevatte een 
artikel, waarin gezegd wordt, dat de ontkenning der feiten 
willekeurig en lichtvaardig is, als zijnde alleen gebaseerd 
oj) vooruit afgelegdc verklaring eener voorgewende onmoge- 
lijkheid.

Vermelden we nog een brief van de Sanlcy, lid der 
Akademie, gericht aan de Mirville, en door dien sehrij- 
ver in de voorrede van zijn, van een door ons niet ge- 
deeld standpunt, nitgegcvcn werk: Des esprits el de lairs 
manifestations ftuidir/ues, opgenomen. Die geleerde zegt in 
zijn brief, dat hij aanvankelijk de onderzoekers voor krank- 
zinnig hield (niet logisch); dat hij echter zelf proeven 
had gcnomen, waarbij hij o. a. clectroscopen, kompassen, 
enz. aanwendde en zoo tot de conclusie was gekomen, dat 
geen eleetriciteit de verschijnselen voortbracht; dat zijne 
ongeloovigheid door twijfel word vervangen; dat hij nie-

3*
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mand van bedrog verdenken kon; dat zijne redeneeringen 
voor de feiten moesten zwichten, en eindelijk, dat hij van 
do tusschenkomst oener “intelligente kracbt,” buiteu de 
onderzoekers, vast overtuigd wei'd. Tot dusverre heeft de 
Saulcy volkomen gelijk. Hij verviel echter tot het zou- 
derling uitersto, van de Manifestation aan den duivel toe- 
teschrijven. Girard de Caudemberg, oud ingenieur, door 
Figuier N.B. genoemd “een man van positieve opvoediug, 
“op een hoog standpunt in de mechanische pbysica staande, 
“een geleerde in een woord, die de Bulletins scienti/iques 
“dor Nationalo Vergadering vrocger redigeerde” , gaf ecu 
book uit: Le mantle spiriluel, waarin wonder op wonder 
(ton minste z66 schenen de Manifestatien in die eerstc 
dagen de massa toe) wordt geconstateerd. Ook de opeu 
baringeu van don politicus, Henri Carion, trokken zeer de 
aandacht, even als de artikelen in den Conslilulionnel, Bays 
on Siccle. Zoo ook dat van Alberic, in het Grand Journal van 
4 Juni 1865; dat in den Charivari, van 18 Febrnari 1866, 
waarin Leroy beweert: dat hij, die gezien heeft en toch 
outkent, nog beneden dengeen staat, die zonder onderzoek 
aanneemt, enz.

Slniten we de reeks onzer aanhalingen met een drietal, 
die we ontleenen aan organen van algemeen erkende waarde:

In den Cosmos, Revue encyclopedu/ue des sciences, zegtde 
Moigno: “De feiten zijn hard te slikken! (dnrs a avaler) 
“Het wordt te sterk!” enz.; torwijl by beweerde: dat er, 
dorgelijke daadzakeu eenmaal geconstateerd zijnde, “gees- 
ton” in het spel moesten zijn. . . En wie betwijfelt thans 
nog de werkelijkheid der Manifestatien ? De Revue BriUan- 
uique, die het Spiritualisme meermalen besprak, verklaarde 
in April 1853, p. 584 rondweg. “II est evident, quo les
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“Rappings” sont des bruits surnaturols.” Die term, bgven- 
natuurlijk, door ons niet gebillijkt, kan niet sterker.

De Revue des deux mondes, eindelijk, ter gelegenheid 
van de verschijning van bet Spiritualisme, bet beroemde 
work van Dr. Kerncr, uDie Seherin", besprekende, waarin 
nagenoeg alle categorien van Spiritualistisehe Manifesta
tion worden bebandeld, zegt: dat de schrijver “une belle 
ot pure renommde” bezat en zijn work eon der merkwaar- 
digste en zorgvuldigst samengestelde van onzen tijd ver- 
diont te worden genoemd. ’t Is waar: Kerner’s naam is good!

Word in Amerika bet Spiritualisme niet gespaard door 
caricatuur-teekenaars, en leverde bet in Engeland meermalen 
aan Punch c. s stof tot vroolijkheid op, bet kon wel niet 
inissen, of de luchthartige Franschman, doorgaans niet door 
een te zware hersenmassa gedrukt, gevoelde eene soort 
behoefte, om zich met de zaak te amuseeren. Niet alleen re- 
gende bet pamfletten, maar ook caricatnurplaten. Met groot 
genoegen hebben we meermalen deze laatsten besebouwd, 
en we kunnen den geestige teekenaars onzen dank niet. 
ontbouden voor de ons verschafte aangename oogenblik- 
ken. We berinneren ons de volgende voorstelling eener 
Spiritualistiscbe Seance.

In Egyptische duisternis zat een gezelscbap aan. Be- 
nauwdheid en angst omtrent de dingen, die daar komcn 
zouden, lag op aller gelaat verspreid. Onder de tafel zaten 
mon8teraelitige zwarte katten, met vurige, rollcnde oogen. 
Nachtuilen en vleermuizen voerden een helscben lucbt- 
dans uit, en misten we, tot onze verwondoring, ook hek- 
sen met den traditioneelen bezemstok,. . dat gemis word 
physisch dubbel vergoed door de aanzittende lieve dames, 
en Spiritualistisch, door de reusachtige duivelsklanwen met
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grepen.

Nu, wc weton wel, dat in bet daadwerkelijkc leven lieht 
seliuwe clioren in meuigte voorkomen en menige grijpende 
klauw naar ous of onze bezittiugcu is uitgestrekt; doch 
we moeten in gemoede verklaren: zulke diugeu bij Seances 
nog nict to hebben opgemerkt.

Eniin! zoo’n caricatuurprent kan zecr aardig zijn, som- 
tijds waarheid bovatten, golijk do door dc Illustration 
uitgegeven kaart, waarop gebcel Europa aan de rond 
draaionde tafels zat; doeli is overigens allcen nuttig in (lieu 
zin: dat ons daardoor do ernst (lor studie nu en dan aau 
genaam wordt afgewisscld met cone gcestiglieid.

Wil men nog oukele nameu van ondcrzockers in Frank- 
rijk ?. . . Vorst Skakoskoy, Mathicu, lid van ouderscheidcne 
gcleerde genootschappen, Esquiros, Karr, Barones dePailhes; 
op artistiek gebied b. v. D6sirec Artot, Stolz. Eon paar 
theologen: Lacordaire, Ventura; Bautin Dr. in dc medi 
eijnen, do letteren, de rechten en de theologie; Camille 
Flammarion, do sterrekundige, enz.

Men kan in de bclangrijke Revue Spiritualisle, van Pic
rart, cen uitmuntend geredigeerde publicalie, voornamelijk
feiten beliandelendc, beneveus in die van Kardec en aude-
ren, autoriteiten in massa op allerlei gebied, en personen
uit den aanzienlijken en bescbaafden stand zien optreden.
Hot aantal Fransebe brochures en werken over bet Spi- / <
ritualisme en Spiritisme is legio. Er zijn er van allerlei 
richtingen, die eebter, bij erkenning der feiten, als uit een 
mond spreken, namens duizenden onderzoekers.

Parijs en alle groote steden bezitten verecnigingen van 
onderzoek. Baron de Guldenstubbe ricktte reeds in Februari
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1860 eene societeit op, die ook onder den hoofd-officier, 
de Glasenappe, vergadevde. — Hij kecrde, na veel reizeus, 
in 1872 te Parijs terug. — Men schatte hot aautal be 
langstellenden ten vorigen jare (1871) b. v. te Lyonallecn 
op 30 duizend. Er zijn daar gezelschappon van 300 leden en 
meer. Het zijn eckter voor het meerendeel volgers van 
Kardec. Niettegenstaande de jongste oorlog natuurlijk den 
geregelden loop der stndie in Frankrijk aanmerkelijk 
verstoorde, zien weder vele tijdsckrifton het licbt. Dat van 
Pierart ging over in Le concile de la libre pensile cn bekan 
dclt nog altijd op dezelfde vvijze, nevons anderc dingen 
van verschillenden aard, Spiritualistische feiten en bc- 
scbouwingen. Ergo: tocneming van onderzoek, uiettegen 
staande de zotheden of leugons, door Figaro c. s. op Toke
ning der studie gedebiteerd, waartoe de grootc cncrgic en 
werkzaamkeid van mannon als Pidrart on andoren zekor 
veel bijdraagt. (Zie de lijst van nog onuitgogevcn workeu 
in Lc Concile 1872, biz. 46 cn volgendc.) De grocpen ko 
men weder langzamerkand bijeen, o. a. te Lille, Bordeaux, 
Blois, enz.

Hebben we Amerika, Engeland on, van het vasteland, 
Frankrijk als centrums van studie eonigszins in onderdoe 
ten besproken,. . .met de ovorige landcn behoevcu we aldus 
niet te bandelen. We kunnen gerust daarovor bekuoptcr 
zijn, omdat de zaken took zoowat overal tamclijk den- 
zelfden loop kadden.

In Italie publiceerden reeds vroog ket lid der Koninlc- 
lijke Akademie van Savoye, de heer Bonjean, en graaf 
Spada ouderscheidene proefnemingon en constateerden de 
intelligence der kracht, welke de verscbijnselen in het loven

\
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roept, volkomen en onbewimpeld. Te Turijn verschenen 
tie Annali <ldlo Spiritismo reeds geruiraen tijd, toen in 
1869, te Florence, weder eene nicuwe periodieke uitgave, 
Aurora, hot licht zag cn te Boulogna La Salute, Gazctta 
magnelico-scienlifico-spirilifica, werd uitgegevcn. De meeste 
dier uitgavon echter, hoewel niet lot de exclusievc school 
van Kardec behoorende, govon aan bet leerstellige ecn on- 
zes inziens to mime plaats. Anders handelt de italiaansche 
onderzoeker Damiani, die b. v. aan Human nature merk- 
waardige correspondentien inzendt. Te Rome bestaan on- 
derschcideno groopen. Ondcr anderen was er Signora Nina 
Placidi, reeds geruimon tijd ecn uitmuntond Medium. Kirkup, 
to Florence, telt ondcr de eerste onderzockcrs uit bet zui- 
den, even als Powers. Beiden verkregen interessauto re- 
sultateu.

In Belgiii vormden zicb talrijke onderzockcrs tot ver 
ocnigingcn, b. v. to Antwerpen on Brussel, al sodortlang, 
on o. a. to Gent, ondcr Schalbcrt, in 1870. Specialc orga
non werdon spocdig uitgegevcn.

Ecn enkolo dor ondorzookcrs on voorstandcrs zij speciaal 
genoemd, . .  . gcen ander namelijk dan wijlcn de beer Jobard, 
conservator van bet industrio museum, te Brussel, ecu man, 
die zicb door talrijke tocpassingen der wotenscbap, door velc 
uitmuntendo geschriften op industricol terroin, door uuttigo 
verbetcringcn en uitvindingcn te reckt lioog geacht bad 
gemaakt. Die beer ondcrschciddo zicb door de wetenschap- 
pelijkbeid van zijn onderzoek, door zijnc volharding, door 
zijn uitnmnteud versneden pen. Het onderzoek verflauwt 
in Belgie allesbebalve. In Maart 1871 vereenigdcn zicb te 
Lnik do vijf gezelscbappon tot eenc “ Union (lea groupes’’, met
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een eigen orgaan: “ Le Phare.” Men schatte liet aantal 
onderzoekers in die stad toen op eenige dnizenden, voor 
liet meerendcel van Kardec’s rickting, dus Spiritisten.

Ook in Polen ving ket onderzoek al spoedig aan. Een 
geneeskeer ait Warsckau openkaarde zijne kevindingen met 
ondersckeidene anderen, en sckreef o. a. aan den uitgever 
der Encyclopedic Magncligue, dat er in de koofdstad van 
niets kvvestie was, dan van Spiritualistiscke Manifestation. 
(Zio Encycl. Dl. 1.)

Spanje toondc evenzeer, ket kelang dev stndie intezien. 
Ramon de la Sagra, overleden in 1871 en kekend door zijn 
werk: uLc mat et le remade”, was een der voorveckters. 
Bijzouderkeden omtrent dat land, in verkand tot ons onder- 
werp,...zie verder de volgende tijdsckriften, die geregeld uit- 
kwameu en nog versckijnen: El criterio espirilisla, te Ma
drid; El espintismo, te Sevilla; Revisla espirilisla, te Bar
celona ; El Progreso, te Saragossa, kenevens ondersckeidene 
brock ures of koekdeelen. Soeieteiten van studie hestaan
o. a. to Salamanca, Andujar, Cadix, San Fernandez, Sa
ragossa, onz. Oudersckeidcne daarvan werden in 1870 op- 
gorickt. Hoe ket er thans bij de inwendige verdeeldheden 
met do studie gaat, weten we niet.

Oostenrijk. . . Sedort zevenjaren verschijnt te Wocnen ket 
tijdsckrift: Licht des Jenseils, waarin ook mededeelingen 
voorkomen nit Boherne, Hongarije en andere gewestcn. Te 
Triest bestaat een gezelsckap enkcl uit vrouwen, die er 
eckter, onder de leiding van een vrouwelijk Medium, een 
soort godsdienst van maken. Hot orgaan des onderzoek,s
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in Gallicie beet: Swiallo Zagrobowe en worth geredigeercl 
door Gromadzinski, tc Lcopol. Wo vinden er volstrekt gccn 
bezwaar in te bekcnnon, tlat wo van die taal niet hot minst 
verstaan en dus niet over die publicatio kunnen oordoelen. 
Eon Franschman vortaalde ons den titcl, die zoowat ne 
derkomt op: Liclit nil de andere wereld.

In de verscbillondc landen, onlangs vereenigd ontler den 
naam van bet “Duitscbe Keizerrijk” , vond bet Spiritualisme 
niet minder ingang en werd bet door bekende personen 
bestudeerd. Do Mediums vertoonden zich spoedig bij bon 
dortlen en de voorwerpen bewogon zich “van de Baltiscbc 
zee tot de monden van den Donau” , om met een bekend 
scbrijver te spreken. Onder de merkwaardigste Spiritua- 
listische geschriften in bet Duitscb noemen we: Kerner’s 
BldUer am Prevoni, Hornung’s Spirilualislisclie Mitlhcilungcn 
on Neuestii Erfahrungen, dien bet hoofdzakelijk omfeiten, 
minder om redeneeringen te doen is; . . .  een good standpuni 
voor bet begin van onderzoek. Onder de bevestigers der 
i'citcn behooren b. v. de professoren Mittcrmaucr en Zoepfl, 
van de Hoidelborgscbe Universiteit. In Juni 1853 (den 18don) 
deelde de Augsburger Zeilung allerbelangrijkste feiten mede, 
die de Kolnische overnam. Ook bet Morgenblatl en vole 
anderon volgden.

Roods vroeger oordeelde men in bet denkende Duitscb 
land vrij ernstig.

Er zal zeker wel niemand wortlen gevonden, die dwaas 
genoeg zou zijn, om den wijsgecr Kant van liebtgoloovighoid 
tc verdonken, en boort cens, boo (lie positivist, die scep- 
ticus ovor de zoogenaamde geestversebijningen, (tic theoric 
der tegenwoordige Spiritualisten) waarvan bij beweert, dat
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hem “ecu groote menigte der waarscbij nlijkste’’ bekend 
was, oordeelde. Als regel had hij aangenomen, zc teont- 
kennen; ecbtor “nicht als ob ieh vermeiuc, die Unmbglich- 
“keit davon eingeseheu zu haben (denn wie wenig ist uns 
“dock von der Natur eines Goistes bekannt); maar alleeu 
omdat ze hem in zijn tijd, als door geen genoegzame ge 
tuigen gestaafd, voorkwamen. Later echter zeide bij in de 
Traiime eines Geislersehers: “Es wird kiinftig nocb bewiesen 
“werden, dasz die Menschlicho Seele aucb indiesem Leben 
“in einer unaufibslich gokniipfteu Gemcinsckaft mit alien 
“innnatoriellen Natureu der Geistorwelt stebe; dasz sio wech 
“selsweise in diese werke, uud von ibnen Eindriicke emp 
“fange.” Die merkwaardige woorden zijn nu vervulde profetie!

Dr. Schindler laat zich in onzo dagen over bet cxperi 
mentale onderzoek van bet Spiritualisme aldus uit. “Das 
“iibelberuebticbto Tiscbriickon wird doreinst fllr den Phi 
“losophou wie ftlr don Psycbologen dio grbszten Probleme 
“deutcn holfcn, und der Physiker wird zu Exporimcnten 
“widerwillig hingcdrangt werden, dio heut nocb seiner 
“innern Natur widerstrebon.” Dezelfdo golcordc bowcorde 
reeds in Januari 1857, in do Leipztger illuslrirle Zcilung 
een boekwerk beoordeelende: “Auch icb vorlauge uur dasz 
“die Tbatsachen festgestellt uud dasz der in diosem Werke 
“bokandolte Gegonstaud (hot Spiritualisme) der fcrnorhiu 
“uuparteiischen und vorurtheilslreien Forscbung und Priil'ung 
“fttr dio Zukunft offengehalten worde.”

Zietdaar weder twee uitsprakcn, die men wel nict zal 
kuunen wraken, zondcr daardoor het bewijs of van stel- 
selmatigcn ongemotiveerden tegenstand, of van weinige 
bcvattclijkkeid te gevcn; in icder geval van dombeid!

Men beriunert zieb nog duidelijk het verbazend opzien,
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dat, in 1852 on 1853, do dusgenaamde klopgeest van Berg 
zabern verwekte. Ecn verschijnsel, dat door tallooze ge- 
neesheeren, enz., word onderzoebt, dock gobeel onopgelost 
blcef.

Later gaven Sohnfeld te Berlijn, Gerster in Regensburg, 
Amman,Scbucking, enz. verslagen u it; terwijl, onder de vole 
tijdscbriften, b. v. bet reeds genoemde Licit! ties Jmscits 
tal van inteckcnarcn telt. Uit Dresden werden, als blijk, 
dat ook datlr do zaak boogst bolangrijk voorkwam, merk- 
waardige mededeelingen aan het uitmnntende poriodioko 
work : Neuc Geheimnissc ties Tages toegezonden. Vooral ook 
te Mtincbon word ernstig onderzoebt. In den zomer van 
1872 begon Mntze, te Leipzig, het Spirilisch-valinnatislische 
Zeilschrifl uittegeven. Deze publieatie wint het verre van 
het Li chi des Jenseits en bevat ook verhandelingen van 
zuiver wctenschappelijken aard. Onder de Duitsche open- 
bare redenaars over het Spiritualisme word Poninski, te 
Leipzig, tot op heden zeer gevolgd, en Julius Mourer is 
als scbrijver thans algcmeen bekend. Vereenigingen beston- 
den er sedert jaren. Zoo gaf het comit6 des Vereins fiir 
Spirite Studien, te Leipzig, in 1870, het Verkehr dev Geislen 
des Jenseits mil ilen Menschen uit. Dit boek had vele lezers.

In Rusland was de Noordsche By bet eerste blad, dat 
een interessant artikel, in verband met het onderwerp, be- 
vattc, van de hand van den geleerden reiziger Tsberepa- 
noff en ook daar won, vooral in de boogere kringen, bet 
onderzoek veel veld. Aksakoff is thans een goed scbrijver 
over het onderwerp. Uit Moscou worden aan Pierarts 
Concile nog steeds interessante mededeelingen gedaan.

Ten vorigen jare bezocht het Medium Home het Russi-
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sche hot'. Men kan in de bladen der koofdstad, van Mei 
1871, daaromti'ent con en ander lezon. Professor Boutlerow 
van de St. Potersburgsche Akadomie, schrijver van bet in 
bet Duitscb vertaalde work: Over de OrganisclicScheilcunde, 
uam hoogst gewicbtige, met goeden uitslag bekroonde 
proeven, die door Aksakoff werden omsebrevcn, bij den 
ontwikkeldon stand storken iudruk maakten en ook later 
in den Engelscben Spiritualist werden medogedeeld. Homo 
gaf in bet winterpaleis vier Seances en de keizer schroomde 
niot de verklaring af te leggen: dat bij onderscbeidcne 
maleu “geestenbauden” bad gezien en waargenomeu.

De Engelscbo Daily News vermaakte zich, als altijd, met 
bet uitweiden over eenige uiet geslaagde S6ances, teSt. Pe
tersburg, maar verzweeg wijselijk betgeen wel was ge- 
constateerd — een systeem, dat nog al navolging vindt, 
vooral bij ben, die een woordje wensebeu mee te praten 
over dingen, die ze niet konneu en bier en daar een enkel 
bericbtje opvaugon. We zullen dit nog wel aantoonen. 
Moneure Conway (geeu Spiritualist) verklaart: dat in Rus- 
land bet onderzoek zeer toeneemt.

In Zwitserland stond Dr. Roessinger aan bet hoofd van 
bet Spiritualistiscb tijdscbrift: Journal de I’time. We noemeu 
nog als onderzoeker don professor in do natuurlijkc bistorie, 
Tbury, van 6 en6vo. Ook de Zwitsorsehe pers besprak 
meermalen bet Spiritualisme o. a .: La democratic, in den 
zornor. van 1856, on in bet najaar van hetzelfde jaar le 
verde de Revue de Geneve belangrijke artikelen, enz.

Men voud er toen reeds 4 clubs van onderzoek in de 
boofdstad. In Zwitserland eebter openbaardc zicli ecne 
storke mystieko riebting van studio en menige mededee
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ling werd gepubliceerd, die door een positiefen intelligent 
onderzoek niet zal worden aangenomon.

Te Oran, in Algiers, wcrkt scdert lang ecu gezelschap 
tot onderzoek.

Tc Bayrouth, in Syrie, evencons; tevwijl ook in dat land, 
te Soria, de belangstolling stork toenomcnde is. Dc societeit 
van Bayrouth zendt nu en dan verslagen in aan dc Ita- 
liaansche Antiali, of wel de redactie neemt zc over nit an- 
derc bronncn. (Zie o. a. Mei 1870.)

Ook in Noorwegcn werd nagespoord. 0. a. was de mu- 
ziek-directeur Vogel, te Bergen, reeds jaren geledcn een 
ijverig onderzoeker.

Te Babia, in Brazilie, hebben de onderzockers een gcrc 
geld versebijuend geschrift, gctiteld: 0 Echo d’alcm lumulo. 
(Echo uit de andere wereld.)

In Turkije bestaan ondorscheidene groepen van proef- 
nemers. Die te Constant!uopel o. a. verkreeg, blijkens dc 
rapporten van don beer Repos Jr., bclangwckkcndc ver- 
scbijnselen, en die te Smirna de nitmuntcndc gedichten 
van bet Medium Tricon, in druk verscbcnen.

Tc Tampico, in Mexico, onderseheidde zicli door ijvcrige 
bevordcring, met tal van ontwikkcldc vrienden, de Fran 
sebe Consul, Favre Clavairoz, sedertjaren. Ook schreefhij 
velc nitmuntcndc stukken in de Revue Piernrl, die nicer 
maleu dc aandacht der geleerdcn bezig hidden. Zoo onk
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in Human Nature. (Zie o. a. Juli 1872.) Grondig onderzoek , 
juisthoid van opvattiug on uitgebreide kcnuis van ziju on- 
dcrwcrp, kcnmcrken vooral dozen logischen dcnkor.

Dat vcrder ook do zaak bekcud is on bcoefend wordt
b. v. in Bulgarije, Melbourne en Japan, lean men onder 
mecr ook naslaan in het Spiritual Magazine (o. a. December 
1870). Hot Anstralische orgaan van het onderzoek voert 
den titcl: The Harbinger of Light cn verschijnt iedere maand 
te Melbourne. Ook bestaat daar nog de “ Glowworm”, eveneens 
het onderwerp bchandelende. De Melbourne Herald, de Ulus 
I rated Australian News, de Australian Medical Gazette, enz. 
beginnen het Spiritualisme al aardig te bespreken. De 
Spiritnalisten van Nieuw Zeeland noodigden in 1870 
Miss Emma Hardinge, de bekende Engelsche lezeres, en 
twee Mediums tot een bezoek nit. Zie de Echo van Dunedin.

Andere landen en steden gaan we nu maar voorbij. Het 
wordt tijd, dat we beginnen aan ons Vaderland, waarover 
we weder cenigszius nicer in bijzonderhcden dienen uittc- 
weiden. Het onderzoek werd dan allerwegen reeds bcoefend, 
toen een dusgcnaamd Medium van bijzondere kracht in 
Enropa ecu algemcen opzien verwekte. We bcdoelen den 
beer Daniel Dunglas Home, door ons reeds boven genoemd. 
Hij gaf o. a. vcrscheidcne Stances op de Tuilleries cn aan 
andere hoven van Enropa.

In don winter van 1857—1858 bezocht hij, door een 
aanzicnlijkcn landgenoot vergezeld, cerst’s Gravenhagc en 
vervolgcns nog een paar steden van ons vaderland.

Men horinnert zicli, dat hij ook in Nederland, ten hove, 
onderscheidene Stances gaf. Daarbij werden de mocst on- 
gewonc versehijnselen, die we hier echtcr niet kunnen 
detaillcoren, waargenomen. In de residence werden door
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hom onderschcidouc iutimo Stances gogeven, even als ook 
to Amsterdam, waarvan do uitkomstcu in cenigc brochures 
bekend zijn gemaakt,

Daar juist bet begin van hot onderzoek in ons vader- 
land dagteokent van de komst van Homo, komt bet ons 
voor, dat ecu en ander omtrent dicn persoon bier zijn plants 
gevoogelijk vindon kan. Reeds als kind vertoonden zicb 
bij bem de vreemdsoortigste verscbijnselcn. Hij bezoebt 
Amerika en bereisde cerst Engelaud en toen bet vaste land. 
Uit Nederland keerde bij naar Frankrijk tcrug, buvvde 
later cone Russiscbe dame, die bij te Rome bad leeren ken 
non, bij wolk huwelijk Z. M. de Keizer aller Russen twee 
adjudanten, als vertegenwoordigers, afvaardigde.

Na slechts kort gebuvvd tc zijn geweest, trof bem hot ongc- 
luk van bet verlies zijner vrouw. Hij keerde daarop naar En- 
gcland tcrug. Zijn vermogen openbaart zich nog immer 
met verbazendc kraebt, en de Manifestation nemen bij hem 
al ongewoner karakter aan. De aantijging dcr Engelsche 
pers, als zou Home zicb in den laatsten tijd, opzichtens 
zeker testament, minder eerlijko praktijken hebbon veroor- 
loold, gaau we voorbij. Hot procos toch lieeft Home’s on 
scliuld volkomon gcconstateerd en de zuiver burgcrlijkc 
kwestio liet bem volkomon onaangetast, tcrwijl de rechtcr 
zich op do zakon van Spiritualistischen aard, onzes inziens 
zoor wijs, onbevoegd vcrklaardc. Hot is dan ook ecu feit, 
dat Homo nog altijd dezelfde achting, zolfs bij de boogstc 
standen to London, geuiot on door vvetcnscbappelijke man 
non wordt gozoebt. Men korinnort zicb zijn rcis naar St. 
Petersburg, in 1871, en de ontvangst ten hove aldaar tron 
wens nog zeer goed.

Men ziet dus, dat bet nict voorzichtig is, in opcnbarc go
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schriften of artikelen cen te snel oordccl over personcn 
of zaken te vcllcn, waarvan men niet volkomen op de 
hoogte is. Doct men ’t evenwel, dan wint men slechts het 
glimlachcu van den degolijken waarnomer en later, bij meer 
oponbaarheid, do bespotting van hot good ingclichte cn 
ontwikkeldo publiok.

Wic verlangcnd is, meer bijzonderhcden omtrent Ilomo 
te verncmon, die kan zijn work: Rcvilafions sur ma vie. surua 
iuvcllc, raadplogcn. Daarin treden tallooze getuigen, solide 
door wetensebap en stand, in 66u woord, autor tcitcn in 
den volstcn zin des woords, op. Van dat werk is bet 
tweede deel in bet begin van 1872 to London verschenen, 
maar nog niet in het Franscb vertaald. Home huwde kort. ge- 
ledcn ten tweede male en schijnt voornemens, zieh te Parijs 
te vestigen. Zijn tweede vrouw, Julie de Gloumoline, is de 
doehter van een Staatsraad en aan den oudsten Russischen 
adel verbonden.

We deden reeds uitkomen, dat voornamelijk van den 
tijd, waarin de Heer Home ons land bezocht, het Spiritnalisnie 
alhier werd bestudeerd. Velen eebter, die enkcl nit nienws- 
gierigheid met de buitengewone verschijnselen wcnschten 
kennis te maken, werden afgeschrikt door aanvankelijke 
telenrstclling on lieten de zaak vvoldra rusten. Anderen 
ovcnwcl hidden ijverig vol, gingon op den weg van 
onderzoek voort on zagon dan ook onder hnnne oogen 
do grootsto, do verbazingwekkondsto Manifestation zicli 
allcngs voordoen.

Intusschen verschenen onderscheidonc losse artikelen en 
brochures. We zullcn cr eenigen nocmen. In het Vollisblnd 
werden eenige artikelen geschrevon door iomand, die ver- 
klaardc: nooit iets van de zaak to hebbon ondervonden,

4
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lietgcon den snuggeren schrijver niet belette, het Spiritua- 
lismo op onbekookte wijze aantevallen. Zoo ook bewees 
de Net I. Spectator in die dagen, te oordoelen over dingeu, 
die hij uiet kendc.

Voorzichtiger was bet toenraalige Dagblad van ’s Graven- 
hage, dat korte verslagen van Stances gaf, doch zonder 
commentaren, ’t geen verstandig is. Het tegenwoordige 
Dagblad zwijgt,. .. iets, dat gunstig al'steektbij onbckookt 
oordcolen; doch bij znlk cene groote beweging inoest men 
ecu woordjo meespreken. Zoo komt ’t ons voor.

Het Nederlaudsch Museum publiceevde in November 1860 
eenstuk van cen tegenstandor, bijna spotter. Hij kon er cchtcr 
tocli niet buiten to bekennen, dat men met de vcrschijnselen 
in do war zat en riep de aandacht der geleerdcn in.

Indortijd maakte Elliot Boswel cen gedichtje op den tafcl- 
dans. dat zeer aardig was; doch rijmelarij is geen tegenbewijs. 
Poeton toch zijn in don rogol niet sterk op hot punt van 
wotenschappelijke argumentatie, en wanneer die heeren, 
zooals bier, aan hunne fautaisie vrij spel laten, dan blijft or 
weinig van cen soliden grondslag over,... niet als bet op 
goedo vorzen, maar op wetcnschap aankomt!

Een paar jaren geledcn publiceerden bet Leidsche Dag
blad en het Vaderland stukken over het onderzoek, het 
laatste van onze hand. De Nederlamlschc Spectator viel ons 
allerdwaast aan in een stukje, waariu, bij den aanhef, het 
Spiritualisme iets “zondor Spirit” werd genoemd, dat 
nogtans eindigdc met den wensch: om door ons op het 
terrein van studie tc wordon voorgelicht, en dat dergo- 
lijke gozondc logica (!) meer bcvattc.

Een repliok was gemakkelijk en snel geschrevcn; doch 
de Spectator, die wel aanviel, nam zc uiet op. Znlkc ban-



— 51

delingen veroordeelen zichzelven. Als men meent, er ande- 
ren dupe van te maken, vergist men zich waarlijk zeer; 
want, men eindigt met zolf de dupe te worden. We bc- 
palcn ons tot bet signalecren van zulkc handelwijzen. Men 
oordecle daarnaar. Het stuk scbeen ons toe van de hand 
te zijn van eon sckrijver, — men kan gcrust zeggen: een snel- 
schrijvcr — die vroeger over bctzelfdc onderwerp — natuur- 
lijk zonder zijn naam te uoemcn — al bad meegepraat en dan 
ook vrij aardig onder bet mes was goweest van zekoren 
Amsterdammer, waarover zoo mctecn. Wij, voor ons, mecn- 
den altijd, dat men, om oenige zaak te bcoordeelen, die 
dient te konnon, on dat men tot grondigo konnis alleen 
door studie komen kan. Bedocldc scbrijver meent dit anders; 
ton minstc Iiij bcoordeelt dingen, waarvan hij totaal niets 
weot. Zoo hccf’l ieder eon eigonaardigen aanlcg on bijzon 
doro zienswijze. De man woondo wellicht onkolc Seances 
l)ij on. . . grijpt do pen. 't Is ongclnkkig!

Do Olijflalc bosprak, in don zomcr van 1871. do bekende 
gesebiedonis der stoononwerping op Java, waarover in dor 
tijd aan het Gouverncmcnt een ofliceel rapport is ingediend. 
Genocmdo Olijflalc verklaarde de zaak zocr gemakkelijk. 
Acb ja! bet was de “vulkanischo gosteldhcid van den 
bodom”, die ’t bier levcrde! Er word bovondicn nog on 
noozel bijgevoegd: dat daardoor editor alias niet te ver 
klaren was! We zouden wol eons willen booren, hoedanig 
eenc “vulkanische gosteldhcid” zou worden uitgelcgd, die, 
als bij hot bosproken geval, lamp en koran van een in 
landscli priester wegsmijt, eon kind hcrhaaldelijk met Siri- 
speekscl bespuwt, enz. alles in bijzijn van talrijke getuigen!!! 
Hoe is zoo’n vcrklaring mogeljjk ? . . .  Hoe ver/.int, men ’t?

Er zijn nog andere bladen en publication, die meenen’,
4 *
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lie Spiritualistische Manifestation te kunuou doodzwijgen. 
Die struisvogels /.ullen toch rnoeteu eiudigen met bespre- 
king. De Manifestation blijvcn, of men zo zien wil, of niet!

Dwaashcden, als do laatst bebandoldeu, ztillon we steeds 
relevooren, waar we die aautreffou. Met gezoad verstand 
toeli doet uitspraak in bet laatste ressort en zonder appel.

Ongcveer op denzelfden tijd dat in hot buitenland, in 
verschillende wetenschappolijke uitgaven, stnkken over het 
Spiritualisme begonneu te verschijnen, kwam ook bij ons 
het Album iler Aaluur er mee voor den dag.

Besprekeu we kortehjk het in Afl. 8 van 1872 geplaatste 
stuk, gctiteld: De experimenton van W. Crookes. Het was 
geschreven door Dr. D. Lubaeh, dieu we ons onmiddollijk 
als hevig tegenstander uit vroegere dagen hcriunerdeu. Men 
neme hiervau nota!

Crookes wordt dan genoomd: ‘‘een bekend scheikundige, 
ontdekker van het thallium’-. We hebben er niets tegeu.

De tafeldans wordt als bijna vergeten ge<iualificeerd. 
Men heeft gezien, wat daarvan is. Tot welke vormen die 
tafeldans is overgegaan, zullen wo zoo goed mogciijk nit- 
eeuzctteu bij de behandeliug der feiteu. We stellen nu een 
zeer eeuvondige vraag. Waarom spreekt Dr. Lubaeh niet 
uitvocriger over de experimenton, b. v. met con aecordeon V 
Zoudcrliug! Crookes hechtte daaraan in ieder geval ge- 
wiclit genoeg om die to coustateeren on te vorklaren, dat

I

bij muziek hoorde, zouiler ecnigen waarneembaren muzie- 
kaut voortgebraeht.

Het sekijnt bier Dr. Lubaeh als meer anderen te zijn 
gegaau. ZWEZGcl. zag er gecn gat in.

Hot spijt ons, dat Dr. Lubaeh aan den naam van een 
bekend Medium zijdeliugs het deukbccld van kwakzalverij
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scbijnt te verbindcn. Er is inderdaad gecn grond voor. De 
bodoeklo persoon wordt door tal van aanzienlijke on vvctcn- 
schappolijkc personen nog altijd zeer gezocht. Daily News 
moge nu en dan in zijn spijt do dwaaste beweringen iriten, 
bet is nu oomnaal zoo!

Nu volgt eon zonderlingheid, nauiolijk: Dr. Lubacbzcgt: 
dat, zoolang men de zaak niet tieter kent dan thane, do tijd 
nict daAr is, die, in eon tijdschrift, dat welenscliap (ondor 
streopt) populariseert, to bespreken en dat nit dicn lioofde 
dan ook reeds opstellen zijn afgewezen door hot Allmm rfer 
Naluur. — Kapitaal! Dat tijdschrift dient onsterfelijk te wor 
den, vvegens zijne eigenaardige opvatting van zaken. . . E i, 
ciL.Hct is dus weteiischappelijk gobandeld van eene redaetie, 
zicb van iets af te maken, waarmee men geen weg weet, al is 
bet, dat zoo iets ook al meer en raeer in uitbreiding toeneemt? 
Wij zouden eenvoudig meenen, dat men danjuistonderzoeken 
moest!. . . Maar men ziet: er zijn zonderlinge begrippen!

Do een meent, dat wetensekap moet voorlicliten; docb cen 
ander zegt: zij moet wacbten op liebt van de leeken.

Dadelijk daarop verwijt Dr. L. den Engelschen “mannen
vanerkenden naam” juist betgeen liij bij bet Album der Naluur
scbijnt to billijken, namelijk: bet zicb er van af maken. Niet
logisch;... of wij begrijpen verkeerd. Dr. Lubach zegt echter,
dat bet publiek anders oordeelt, dan men meent, en bij scbrijft
verder onze gronddenkhoeklon bijna letterlijk neder, namelijk:

«
dat bet scbijnt, alsof men de feiten niet onder do oogon durft 
zien. (Juist als bet Album der Naluur tot beden. Moge’t bete- 
rcu!) De sebrijvcr voort nog een enkol oogenblik den En 
gelscbman Faraday op, o. i. ten onreebte, beneveus nog cen 
persoon, die niots met zijn betoog hoeft te maken , Regazzoni 
namelijk. IJij zegt: dat bet wel spoedig zal blijken, of men met

\
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dit of met dat te doen lieeft, of. . . “met iots anders,” 
gelijk h i j ’t noemt. Juist, waarde Dr.! hot is ook buiteiide 
gcleerdeu al lang gcbiekcn, en good ook: men beeft inder- 
daad met “iets anders” te doen, dan de wclcnsehap meeut, 
die iiier nog maar ai te vaak aan bedrog denkt!

Zeer logisch, necmt Dr. Lubacb goon “onnatuurlijkc” 
verldarings-methode aan. Wij ook niet, omdat bet wma- 
tnurlijke niet bestaat. Hij bekeut verder llink, de bestrij- 
ders van Crookes teleurgcsteld ter zijde te kebben gelegd 
en zegt: “Wij komen cr niets verder door. Non tali auxilio!” 
Zeer juist besebouwd! Wanncer wc kortclijk rcsumocron, 
komen we tot de conclusie: dat Dr. Lubacb veel dingen 
good begint intezien en optemerkeu, mi zijne opinie wijzi 
giugen beeft ondergaan en bij niet sebroomt, om onpartijdig 
daarvau te doen lilijkcu. Dit verdient in alien ernst lof! 
liet ware te wenschcn, dat zijne wctensehappolijko confraters 
hem daarin volgden; maar niet icderccu bezit ziju mood.

Dr. Lubacb meeut met ous: Men zal tocli moctcn eindigdn, 
wotenschappolijk met bet Spiritualismc te rckcuon, omdat 
bet gezoiul verstand bij bet publiek nog wel degelijk voorzit.

Men liaudelc das verstaudig, onderzookc en spare zoo 
zichzolven voor dwaze beweringen. Die zicb aan een auder 
spiegelt, doet hot zaebt.

We ziju uu verpliebt, ecu woord over onszelven te spreken. 
In Maart 1872 hidden we te ’s Hagc ecu twectal coufe 
rentien over bet Spiritualismc, waarin wc de (luintcssencc 
ook van onze boekjes bebandeldcn, van hetzelfde standpuut, 
als door ous ontvouwd. Dio conferentien werden in een 
paar liladcn aanbevolcu en na alloop gcrecensccrd, of ten 
minste, er word min of meer juist overgepraat. Releveeren 
wc b.v. de curicuse uitspraak van llcl Viulcrland, die 1" de
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vorschijnselen aan “zcnuw-overprikkeling” toeschrecf; 2° de 
zaak nict dcr moeitc waard achtte, maar niettomin cen paar 
kolommen aan onze conforentien, die tocli ook nict zoo 
heel onbclangrijk voorkwamen, wijddc. Slcchts dit: 
N\ 1 zullcn we hierna behandelen; N”. 2 pleit uiet voor 
de intelligence der redactie, die, op dit punt alzoo. wcl 
ccnigszins van meening versebilt met Faraday c. s. Wellicht 
zijn zulke raannen in de oogen der redactie wel wat eenvoudig.

Nog merkwaardiger was de wijze, waarop lict Lcesknhinel 
zich van de zaak afmaakte. In N". 4 van dit jaar (1872) 
werden we heel eenvoudig voor leugenaar uitgcmaakt, door 
cen, die zich wel wacht zijn naam te noemen, doch die den 
“maandclijkschen kout” in dat N°. schreef. Dc mau schijnt 
tocvallig cens tegon hot artikel te zijn aangeloopon, 
dat zekorc Rngolsche professor schreef, wicns uitspraak 
hij “vorpletterend” noemt. Meer schijnt onze vricnd cr 
nict van te weton. Omtrent ons word ten minste gosprokon 
van bet: mot “uitgestreken gezicht iots wijs te willen ma- 
kon”. Nu, op zulk cen uitdrukking antwoordcn we nict. Be- 
doelde schrijver woonde hoogst waarschijnlijk onze confc- 
rontien gratis bij, of bekwam zijne gegevens vaniemand, 
die er op dozelfde wijze van profitcerde. Wo ondorwerpen 
's mans handeling aan hct oordeel van denlcers. Uat van 
anderen biijft op ons zonder invloed, even als dc nict to 
qualificeeren onbescboftheid, hier aangestipt. Tot beoordcc- 
liug van de leetmis van saken van dien dwazeu mcepratcr, 
kan o. a. dicncn, dat hij nog schermt met Thomson, (waarover 
later) die door eigen geestverwanten wordt gedood. Zoo 
werd die gelcerdc heer nog terecht gezet in de Edinburg 
Evcninfi Couranl, van 10 Augustus 1871, en ook daar door 
een uiet-Spiritualist. Het lust ous cchter neertcschrijvcn, dat



bedoelde conferentien door marmen van wetcnscbap on talent 
werden gevolgd, cn dat ouderschcidenc van ben ons 
zelfs degescbreven bewijzen hunner leveudige bolangstelling 
nict onthielden, in later gevolgde briefwisselingeu. Dat we 
schrijvers als bovengenoemde nu niet met die lieeren op 66n 
ly 11 stellen, inoge als motief golden, dat wo van do wcderleg 
ging van znlke bollen na joist zoo heel v661 work niet maken.

Merkwaardig!. . Juist de publication, aan wcteuschap 
gewijd, beginneu de zaak ernstig optevatten, en met die 
daadzaak ziju we vrij wel in onzen sehik. Laten zij, die sleclits 
uitspanning beoogen, nu maar voortpraten, of “kouten”.

Nog een stukje uit de laatste dagen.
In Elk wal wil.s (Kauris cn Kunsl) , all. fi van 1872, biz. 

190, komt de vertaling voor van hotgecn in November 
1871 dc Illustration omtreut de reeds besproken proefno- 
mingen van Crookes zeide. De vortalor, door de rcdactie 
ecu geaclit medeworkcr genoemd, vindt bet stuk alleszins 
opmcrkelijk. llij meent, dat de zaak de aandacht dor waar- 
beidzoekenden cn gelecrden verdient on sebijnt met dc 
benaming “natuurkraebt”, als quasi oplossiug, niet tevreden.

Logisch cn ccnvoudig bewijs van ilcnkcn.
De redactic, bet stuk opnemendc, zogt: mot dc opnamc 

van dat stuk niet tc kenuen te willcn geveu, genoegzaam 
bevredigd le ziju. 06k natuurlijk, vooral waunccr men, 
gelijk dc rcdactie zelve bekent, aan “twijfclzuebt” dat 
wil, in good Hollaudscb, zuebt tot twijfelcu zeggen - labo- 
reert. Dat iemaud zuebt tot onderzoek vau iets liebben 
kan, is te begrijpen;. ..  minder duidelijk is een “zuebt tot 
twijfelen” tc verklarcn. Zoo’n zuebt is ten miuste niet heel

I

wetensebappelijk en ecu persoon, dien zoodanige “twiji'el- 
zuebt” eigen is, kan men wel niet oubevooroordecld noe
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men. Hot stuk zelf is ecn goedc bijdrage tot bevorderiug 
van gczond onderzoek.

Verdcr dieneu nog te wordcn genoemd, de redaction 
vau zoodanige bladen, die met onpartijdigkeid bnnne ko- 
lommeu voor gcdachtenwisscling, ook van onderzoekers, 
oponstcldcn. Zoo deed ook bet Handelsblad, fliuk en loyaal in 
ecn stvijd tusschen ons, eon Haarletnscben Doctor en anderen 
over het Somnambulisme. Ook de Nicuwc RoUerdamsche 
Courant toont, het gewickt der zaken in te zien. Nog eons: 
cene publicatie tot het volk gericht, en tot leidiug van bet 
volk vau alle klassen gesekreven, mag ons onderwerp niet 
onaangeroerd laten, maar beboort ’t te bespreken op on- 
partijdigc wijze en zonder oordeel te vellon, zoolang men niet 
zelf onderzockt, op straife, zich bet verwijt te booren toeslinge- 
reu: ge beantwoordt niet aan uwe roeping! — Aanmerkclijke 
vooruitgaug is, golijk we aantoonden, eebter bier ziebtbaar.

Zooals ovcral, ontbraken ook in Nederland spotters nocb 
lackers. Ecn teekenaar waagde zicb aan cen Album met 
gclitbografeerde parodien op den tafeldans, die niet onaardig 
waren, maar tocli de geestigbeid der Fransche caricatureu 
miston. Men zag daarin o. a. een gezelsebap rondom de tafel 
een keten vormen. Een volgende plaat stelde datzelfde 
gczolschap voor honderd jaren later. Aan geduld bad 
bet niet outbroken •, doch de tafel had zich in de verloopcn 
ccuvv nog uict bowogen. De aanzittenden waren natuurlijk 
alien tot de vaderen verzameld on de klcederen bingen om 
do gedurende dien tijd in geraamten gemetamorfoseerdc on
derzoekers, als om kapstokken, neder. Welnu, als eene Seance 
wordt aangelegd, zooals daar werd voorgesteld, namclijk met 
medewerkiug van kinderen, die nauw de tafel kuunen berei • 
ken, ondcr spotteud glimlacben, en men beeft daarbij geduld
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geuoeg, clan zal die voorstelling zeker tot waarheid wordeu. 
Dien ’t lust, neiuc dc proof!

Dit zij genoog, voor zooveel kleincrc publication bo- 
treft. Groote werken zijn in Nederland over bet Spiritua- 
lismo niet vcrschcnen; wel tal van min of mecr lijvige 
brochures, vvaarvau we bier cenige znllen aanstippen, 
die tot konnis dor zaak kunnen lciden.

Reeds vroeger was te dozer stede, bij Gebr. van Clccf, 
ecn brochure uitgokomen van onzen stadgenoot, den beer 
Ciiir. A. Hoek, over het Magnetisms (Aantcelccningcn en op- 
mcrltingm), waarin reeds, o. a. biz. 4 , bijzondcre kraebteu 
buiton don Magnctiscur en (1c Somnauibulc werden verou 
derstcld. In 1855 gaf Siemclink bij Lomau, te Amsterdam, 
ecu bockjc uit, gotiteld: Magnelismc, waarin mcdcdcclingen 
werden gedaan vau vorscbijnselcn, in den geest als die mccr- 
maleu door andcrcn werden opgcmerkt, hetzij bij, botzij 
buiton do beoefening vau bet Maguctisme.

Daarna versebenen met korte tusschenpoozen cen lc en 
2° Berichl van Manifestation, benevens cle Gedachten over het 
Spirilmlisme, van don algomeen geaebten majoor J. Revius, 
die ook later nog cenige geschrifteu uitgaf, vooral dcaan 
daebt verdicnende, om dc daarin vermeldc daadzakeu.

Thomas Incredulus gaf uit: Ecn Ondcrzoek tutor den ta- 
feldans en Dc doodenbezweerders der 19° eeutv,. . twee van 
cen positief standpunt uitmuntend gcschreven boekjes, 
der lezing overwaardig en die huunc waarde zullcn be- 
bouden, zoolaug tot bet gezond verstaud kau vvorden gespro- 
kcn. Biuger, te Amsterdam, gaf eene verlaling uit van bet 
Duitscho gesehrift van Dr. Schauenburg, met bewijsstukken 
van Prof. Hoffmann, de Drs. Schade, Simrock, Ncussen, enz.

Siemclink publiccerde nog zijn Geesl-openbaringeu en
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De ecuwiglicid onlhuld. Ecn Geloovige schrccf: lets ovcrde 
geeslen. Ecu zich noemencle Dr. in de uatuurlijke wijsbe- 
geerte schreef: De onsterfelijlclicid van den mcnsch.

Er vcrscheen cen N°. van hot tijdschrift: Oromase.
Dan nog eon gesehrift van ecn Nederlandsch schrijvcr, 

ecn hcvigen bestrijder, ccliter nicer van termen dan van 
zaken, daar bij vooral stilstond bij minder juiste uitdruk- 
kingen in Revias geschrifton cn eenc allerarmzaligste ver 
klariug door biologie zocht te geven. Hij wicrp dan ook 
niets nicuws op, was als tegenstander zeer onschuldig 
en word cindelijk <Ivor ecn anderen bestrijder, die zich 
“volbloed Dageradiaan” noemde, onbarmkartig uitgekleed 
en doodgeslagen in diens zeer interessantc boekje: Ook iets 
over dc zoogenaamde klopgeesten en hmne manifestation. Dat 
hem dit eckter nog sleckts onbeduidend wijzer maakte, 
heoft men bemorkt, toen we zooevcn den Ncdcrlandschen 
Spectator noemden.

In onze dagen verschceu o. a nog het merkwaardig ver 
baal van dc Genezing cener Icranlczinnige, door den Chir. 
Ilock. (Nict in den handel.) Daarin komcn onderscbcidene 
bclangrijke daadzaken voor, door deskundigen volkoincn 
duidclijk als Spiritualistiscbe Manifestatien herkcnd. Hooi 
berg, te Leiden, gaf nog kort geleden eenige gesehrif- 
ten ait, zooals: Ecn Medium, Godsdienslzin, enz. die 
tot de beste in huune categorie bekooren. A1 zijn we ’t 
met de steilingen, daarin besprokeu, niet in alien deele eens, 
(iedcr toch beclt zijne cigene beschouwingswijze, daar waar 
fcilen geen hoofdzaak uitmaken) gaarne bekenncn we, daarin 
logisebe ontwikkeling van denkbeelden te hebben gevonden.

Dr. S. K. Tboden van Velsen gaf bij Los een merk
waardig boekje uit, getiteld: C/irislus redivivus, waarin

!
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ondcrscheidenc hoogst belangrijkc verschijningen zander oni 
wogen wordon vorhaald. Dc onderzockers dcr zaak zagon 
tcvciiK mot genoogon con groot work, in donzolfden geest, 
door den moedigen on geachten schrijver aangekondigd. 
Dorgolijkc gesehriften, in zoo nauw verband met ous on- 
dorworp on zoo solidc goschreven, kunnon bet ondorzock 
Diet dan good doen.

Er verseheen in 1872 eenc brochure van onze hand, 
waariu Spiritualistischc studien worden bcsprokcu. Zc is 
gctitold: Louise Laleau van Bois li’IIaine.

Dc beer Chir. H. G. Bocbt gaf eenc brochure nit: Mag- 
nelismus, waarin bij bet eerst openlijk zijnc door lal van 
vvaaruemers mede reeds vroeger gekoesterde, docb niet in 
dien vorm uitgesproken meening outvouwde: dat ook bij 
de bcoefening van bet Magnotisme “levcns”, buiten de 
onderzoekende personen, bandelcndc waren. Scbrijver 
brengt merkwaardige voorbeelden bij. De Geneesktmdige 
Courant wijdde, in het begin van Maart 1872, aan dat 
boekjc ecu gcbeele kolom, waarin ecu Spiritualistischc 
Seance word overgenomen on verder gczcgd, dat er geen 
reden van wantrouwen jegens den schrijver bestaat. Dit 
nu is cen merkwaardig bewijs, boezeer de studie laug- 
zaam veld wint, en zclfs den sccptischen geueeskun- 
digen stand belaugrijk tocscbijnt, gelijk trouwens in bet 
buitonland reeds vroeger. Dit boekje word kort daarop 
gcvolgd door dc studie: Te zijn of niet Ic zijn , van den- 
zelfdon, waarin de kwestie scherp wordt afgebakend.

Ziotdaar voor heden gonoog, om u zoowat op dc hoogto dor 
Ncderlandsche gesehriften te stellcn, die op bet bespro- 
ken gebied hot liebt zagen. Er versebenen nog wel vele 
anderen; docb die leverden met de opgenoemden geen
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bijzonder verschil van beschouwingswijze op. Ge zict dus, 
ook in ons laud word zoowel voor als tcgcn nog al wat 
geschrevcn. Wc zeiden daaroven, dat ook in Nederland 
vclen werden gcvonden, die op den weg van hot ondcrzock 
voortgingen. Het aantal onderzoekcrs nani vooral in den 
laatsten tijd weder stork toe. Togon September des jaars 
1872 wordt aangekondigd, als to ’s Hagc zullendc ver- 
schijnen: N°. 1 van het Spirilisch Hjdschrift, dat in vrijc 
afleveringen, onder rcdactie van den WEw. heer emeritus 
predikant S. F. W. Roorda van Eijsinga, zal uitkomen, 
bevattende hoofdzakelijk een deel der merkwaardige Media 
nimieke medcdcclingen, door den heer W. N. Rose, (Me 
dium) te ’s Hage, bekomen on gctiteld: De ziel dcs men- 
schen in haar verl&len en loekomst.

Men ziet: ook hier is de tijd voorbij, dat men schroomde 
met zijn naam voor den dag tc komcn, zoodat nu ook 
Nederland kau wijzeu op mannen, die op Medisch, Theo- 
logisch en algemeen wcteuschappelijk gebied met ondcr- 
scheiding werkzaam zijnde, zich volijvcrig en met merk
waardige uitkomsten aan het onderzoek willen wi j dc n . .n’en 
deplaisc alien kamergeleerden, die in den blindo, met grootc 
woordon, het onderzoek willen vorstikken. In vele steden 
van ons land onderzoekt men het Spiritnalisme, blijkens 
corrcspondcntien in ons bezit. In cnkcle andcrcn, b. v. al- 
hier en tc Amsterdam, bestaan vereenigingen van studio.

Die le s Hage noemt zich Oroniase, dat is: Bcginscl 
vau hot goede. Zij bestaat sedert jaren als de eerstc in 
ons land, houdt geregold vergadoring, of experimentale 
Stance, en vcrzamelt bcrichtcn van officieclgcconstateerdc 
daadzaken Zij bepaalt zich uilsluitcnd lot onderzoek en 
bezit ecnc, zcker in ons land op het gebied in kwestie
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eenige, bibliothcek. Icderc individueele meaning is in haar 
boezem tocgclatcu. Credo’s worden nict verkondigd. Men 
is volkmncn vrij in zijn onderzoek en tracht allcen naar 
keunis. Zij telt ook bcocfcnareu van wetenschappclijkc 
vakkcn als ledcn.

Dit nu is do stand van zakon in ons vadcrland.
Men sta ons toe, liior met eon onkcl woord op den 

man tc wijzen, die de studio op onzen bodom als bet ware 
inlcidde. We bcdoelcn den hccr Majoor J. Kevins. Men 
herinnert zich den ijvcr, de volharding, waarmee hij, hoc- 
wel volgens eigen bekentenis (nedcrigbcid was een zijner 
velc deugden) gccn schrijver, zijnc bevindingen opreclit 
en cerlijk openbaarde. Hij was het, die de eerste maal 
Oromase grondvestte en daarvan tot zijn dood voorzittor was.

Wie en koedanig Kevins was, weet icder, die born mocbt 
leeren kcunen. Zelfs de bcvigstc bestijders trokken Kevins 
waarbeidslietdc nooit, ook maar in de verstc vcrtc, in 
twijfel. Lag reeds cenige maandcn, op de grootc bcgraaf- 
plants aan het kanaal, een zerk, die gctuigdc van de krachtige 
overtuiging van een ’s Gravenhaagsche familie van onder- 
zockcrs, voorzien namclijk van een Spiritualistisch motto, als 
Manifcstatic verkregen en van een zoogcnaamd “gcesten- 
tecken”, ... op Kevins graf word voor het ecrst in Nederland, 
zijn gelicfkoosd ondcrworp in bet opcnbaar bcsprokcn, en 
op Eik en Dnin rnischte voor bet ecrst: “Spiritualismc, we- 
tenscbap dcr oustcrfolijkbeid!” — Zijnc nagcdacbtcnis word 
gcecrd o. a. door den beer B. G. v. d. Hoggc Zijnon 
(gecn ondcrzoeker), in het Dagblad, on die nagcdacbtenis 
zal in zcgening blijvcn.

Het Spiritualismc Iced in H kvius  een gevoclig vcrlies. Ilij 
verdedigde tocb bet onderzoek met pen, woord en daad,
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eerlijk, loyaal, krachtdadig. De eerste aflevering (1872) 
van Le Concile de la libra pensee wijdde aan den heer Ke
vins een necrologie, waarin ’s mans uitmuntcnde hoeda- 
uighcden kort en eenvoudig werden aangetoond. Hij was, 
door die hem nadcrde, bemind; door alle tegenstanders, 
om zijne uitmuntende hoedanighedon als mcnsch, hooggcacht. 
’s Mans assche ruste in vrede!

We mcenen bet hierbij, wat hot ontstaan van de studio 
van bet hedeiufaagsch Spiritnalisme betrcft, tc kunnen 
laten. De togenstand wordt over de goheclc linie van 
aanval al zwakker, en de argumenten vallen achtcrccn- 
volgcns alien voor nieuwe, vcrbazcndc feilen. Al mc.cr 
en mcer stemmen verheffen zich ter gnnste van eon posi- 
tief wetcnschappclijk ondcrzook. Mogc dat dan ook in 
Nederland algcmccner aauvangon!

Wo kunnen den lust niot weerstaan, dit eerste dccl van 
ons progvamma tc cindigcn met een paar bijzonderheden 
uit den laatsteu tijd, die we nog kortclijk even aanhalen.

Hij de Tea-pings, in China, word hot Spiritnalisme gevon- 
den in September 1869.

In Japan zijn de Ichico’s bekeud om hunne “Manifes
tation.”

De versehijnselen deden hun intredc tc Lahore, in Britsch 
Indie, in de lente van 1871, tot grootc verwondcringdcr 
inwoners, zegt een dagblad alinea.

Australie heeft thaus ook zijn lezer in Mr. Mccrs.
Hot is inderdaad hoogst opmcrkelijk, hoe verbazend snel 

bet onderzock in bepaalde localiteiteu zich uitbreidt, of 
zich als bet ware plotseling naar audere punten verplaatst.

Die zich een denkbeeld wil vormen van bet onbegrij- 
pelijk groot aantal Spiritualistische en Spiritische werken,
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in alle talen, sin (le genoemdo tijdschriften maar na. Ovcral 
in dc bcschaafde wereld zijn dc Manifestation waargenomeu 
cn worden dat nog.

Wat zal men nu met znlk ecn wondorhistorie doen? 
Natuurlijk aan hot onderzoek gaan; voor vcel gelccrdc 
lieercn eon: fairc bonne mine a mauvais jcu!

Wat men cr nice heoft willen doen, . . .  dat zal men zien 
nit onze volgende brochure: Dwazc legmxland, waarin 
men zckor alio soorten van uitleggiugen ‘ alio dwaasbeden 
van dicn tcgcnstaiul zal aantreflfen. Icderc bcstrijdcr — ’t zij 
mi reeds gczegd — zal cr zijn rekening in vindon opgcmaakt.

Men liccft do onderzoekcrs al sedcrt jarcn aangcvallen. 
Ze kondcn do tcgonpartij met fcilm vcrplcttcrcn; maar zc 
hebben allorlci onzin lijdclijk gedulil, in dc hoop, dat 
dc lui wcl 6611s wijzer znllcn worden. Thans worden go 
loordo mannen bondgcuooton dor onderzockors. Zc znllcn 
van zich af boginnen to slaaji cn dat kras doen 00k!

Mon liccft nu gozicn: Spiritualisme allorwogcn!
Do afstanden zijn groot,. . . zoo groot zc op onzen aard- 

bol maar kunnen zijn. Er scliijnt alzoo waarheid te wezeu 
in bet Medianimiek verkregen godiebt, waarvan bet eerste 
couplet, luidt:

Dc but lointain, dc long voyage a fairc,
II n’en cst pas.

Nous francliissons Fun ct l’autrc hemisphere 
Bn quatre pas!

Ciel sans limite. Ocean sans fahiise,
Desert uni,. . .

Le seul cspace, ou nous soyons a l’aise,
C’est l’infini!

Tot weerziens!
I)E SCnRUVKR.
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Zicthier, beiangstcllende lexers! het tweede gedeelte van 
ons prograrnma, namelijk: het in het licht zenden eener vol- 
ledige tlicoretische haiidleidiug tot de kennis van het Spiri- 
tuiilisme, door deze brochure, vooral de bestriding dier zaak 
enz. besprekende, uitgevoerd. Evenals ons vorig boekje: 
Een wonder hi slorie, mede bij den uitgever dezes versche- 
nen, dat de geschiedenis van het onderzock op het hier 
besproken gebied beknopt behandelt, is ook dit een geheel 
op zichzelf. Beiden echter completeercn elkander. Natuur- 
lijk, hij , die de vcrklarings-inethoden uit een juist oogpunt 
wil bezien, dient, opzichtcns den loop der gebeurtenissen, 
daarmee in verband, geen vreeindeling te wezen.

Nog kort wijzen we op ons standpunt, dat, gelijk we 
vroeger zeiden, onpartijdig kan wordeu genoemd en dat we 
in Een wotulerhisloric breeder ontwikkelden.
''Ook hetgeen we daar zeiden over het gebruik der ter 

men: Geest, Medium, enz., behoudt hier, evenals in vol- 
gendc geschriften, de theorie van het Spiritualisme behel- 
zende, ziju beteekenis.

Ons doel blijft altijd uitsluitend: bevordering van fliuk,



logiscb onderzoek, en geeu aanbeveling van de zaak zelve.
Na deze voorafspraak gaan we dau nu maar over tot de:

VERKLARLVGS-THEORIfiV EX ARGEMEXTEX.

Bij de geschiedenis van bet Spiritualisme behooren — ’t 
spreekt wel van zelf — de verklarings-tbeorien, ook door de 
wetcnscbap beproefd, als bet ware te buis. Laat ons dan 
de voornaamsten daarvan beschouwen. Voornamelijk Frank- 
rijk onderscheidde zich door vruchtbaarheid in deze. Vecl 
van die, welke ook elders en in ons vaderland werden op- 
geworpen, kuuuen we gerustelijk voorbijgaan, als niets nieuws 
bcvattende, dat we niet bij andercn zullcn aantreffcn. Hot 
blccf dikwerf zoowat ronddraaien in denzolfden cirkel, 
zooals men zal zien.

Louis Figuier, wiens verklaringcn curious zijn, zcgt: 
dat de zoogenaamde officieele wetcnscbap, als altijd, maar 
weer begonnen was, de f'citen brutaal weg te loochenen. 
Dc treurigc ervaring, die zij bij bare bandclwijzc omtrent 
bet Magnetisme bad opgedaan, lag nog verscb in hot ge 
beugen, en ovenwel was men er niet wijzer door gewor 
den. Aanvankelijk draaide zij bet onderzoek den rug toe, 
en het bewijs, dat Parijseen wetcnscbappclijk licbaam bezit, 
dat een instinktmatigeu afkeer, ja! ongeneeslijken scbrik 
toont voor ongewone ontdekkingen, was zouneklaar ge- 
leverd. De geleerde sckrijver vindt dit phenomeen minstens 
even merkwaardig als dat der Manifestation (Hist. <lu 
merveilleux, Tome 4, p. 308.) Tot zoover Figuier.

Ons dunkt, de officieelc wctenschap staat in philosofic 
beneden Zoroaster, Pythagoras en anderen. Physica, genees- 
kuust en chemie bieden nog veel meer onopgeloste dau



verklaarde verschijnselen aan. De werktuigkunde staat be- 
nedon die der Egyptischc bouwmeesters, enz. enz. Geluk- 
kig echter oordcelt hot gezond verstand niet meer naar 
wetcnschappolijko uitspraken, zonder bewijs. De Palrie 
bcweerde indcrtijd, dat er verschijnselen bestaan, die bet 
verstand te boven gaan, en die de cenmaal opgevatte 
denkbeolden weorsprekcn, maar voor wclkc de nienscbelijko 
intelligentie zicli loch nedorig heeft to buigen. Z<V> daelit 
er do schrijvor over, en die denkwijzo word gedeeld door 
Guizot.

Men lean de oorzaak van niet e6n physisch of dergelijk 
versehijnscl vollcdifi verklaren, en toch tracht men bier duide- 
lijk op te losscn!. . Maar bet is waar: de feiten dwongen on- 
derseheidene celebriteiton oni hunne krachten aan verklaring, 
volgcns bekende of nieuw ontdekte natnurkraebten, te beproe- 
ven. En corps trad echter niet e6n akademie van weten- 
sebap op;... dat is te gevaarlijk; en in Frankrijk werd de 
mise en demenre, van den geleerden Matbieu, eenvoudig 
niet beantwoord. Geen bewijs van kracht, en tevens onwe- 
tensehappelijk! Indien echter 66nc eigensebap bestaat, die 
vooral den wetensebappelijken man behoort te ondersebei- 
den, dan dient die zeker wel te zijn: voorzichtigbeid bij 
de beoordeeling van dingen, die men of ten halve, of in 
bet geheel niet kent. We zullen echter doen uitkomen, dat 
op dit 61ementair principe nog al uitzonderingen bestaan 
on wel zeer aardige. Zoo bozocht Dr. Fourcauld van do Fran 
sebo Akademie eens, met Alphonse Karr, een clair-voyant 
on vertrok verwondord, echter te kennen gevende: dat bij 
naar meer positievo zekerlieid zocht, waarin bij, volgcns 
ons, gelijk bad. Acht dagen later kwam bij weder bij Al
phonse Karr en verzokerde hem, dat bij er wat op gevon-

1*
I
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don had. Hij had namolijk de dienstboden uitgezonden,... iets, 
dat hij nict noemde, verricht cn don sleutel van zijn ver- 
trek in den zak gcstoken, er bijvoegende: dat zijnc proof 
volmankt kon vvordcn gcnoemd. Mon bcgaf zich wcdcr naar 
don clair-voyant cn trof do gelukkigc uitzondcring, hem c.vcn 
holder to vinden. Do l)oschrjjving van hetgeen Fourcauld 
to huis had verricht, viug, in alio bijzonderhcden volkometi 
naar waarhoid, aan. Fourcauld Hop nog voor bet oinde daarvan 
stil vveg. Don volgenden dag vraagde Karr hem: of hotgeen 
hij van de beschrijving gehoord had, juist was. Antwoord: 
“Ja! Maar wat bewijst dat?” En nu wilcle Fourcauld do 
absurdste stellingen bijbreugen; doch nu Hep Karr weg. 
Waarlijk, men zal tegenover zulke lieden wel doen, dat 
voorbccld te volgeu: men loope gerust weg!

Wo beginuen met Faraday, van de Royal Society, to 
Louden. Hij beweerde, dat de beweging der tafels word 
voortgcbracht door de gezamenlijke pogingen, die de aan- 
zittendon (NB. onbewust) aanwendden. Hij vond onder- 
scheideno toestcllen uit, die (lit volgens hem aanwczcn; 
doch hij verving die gedurig door nieuvve, met afkeuring 
van de oiule. De omschrijving van die uaalden, cartons, 
cuz. zou ons tc wijd heeuvoeren. Hij verklaardc: zich te 
sehamcn (to be ashamed) te moeten ouderzoeken. — Ja, er 
holpt uiot aan! De grootste geleerdheid cijfert geen daad- 
zaken vveg, on zelfs oen Faraday word gedwongen. Hij 
moest or aan. Die geleerde wachtte zich echter wel, zijnc 
theorio toetepassen op de voorwerpon van eenige meerdero 
zwaarte. Hij bewaarde daarover wijselijk het stilzwijgen. 
Kortom, zijnc herhaalde proefnemingen doen duidelijk uit- 
komen, dat hij het onvoldoendc van zijn systeem — waarin 
bovendieu nict dan onbeduideude horizontale bewegingen



worden bchandeld, docl) gecn spoor voorkomt, waaruit zou 
afteleidon zijn, dat hij ook de perpcndiculaire wilde ver- 
klaren (’t geen dan ook op zijne wijzc niet kon) — zelf inzag. 
Faraday’s eigene bekentenis daarvan lag opgesloten in de 
woorden: “Ik hoop, dat mijne poging niet nntteloos zal 
worden bevonden.” . . . “Hopen” en “pogen” !. . . niet zeer 
positief, en wat harder is: die geheele hoop werd verijdeld. 
Genoemde geleerde eisehte van een goed wijsgeer: dat hij 
naar iedere meening moest luisteren, doch zelf oordeelen; 
dat hij schijn vermijden en geen bijzondere school, hypothcse 
of dogma mocht aankleven; dat hij personen noch zaken moest 
ontzien en slechts waarheid zoeken, enz. Zie Life and Lcttcis 
of Faraday, door Bence Jones. Dat zelfs groote mannen zeer 
onlogisch knnnen handolen, bewees hij, even als audcren.

Faraday namelijk bleef zijn zonderlinge belofte, — die 
cigenlijk als een dwaze dient te worden betiteld — om geen 
tegonwerpingen te zullen beantwoorden, getrouw. Wij noe
meu dit alweder geraakkclijk, maar teveus onhoudbaar. Men 
wote, dat Faraday, met wien men zoo dikwerf aankomt, zich 
totaal terugtrok, toon hij vcruam van zicli zondcr aanraking 
bowegende voorwcrpen. Ilij zag zelf zeer goed in, dat zijn 
thcorie met die feiten naar den kelder giug, en was reeds 
v66r 1860 er niet nicer toe te krijgen om eene S6ance bij te 
wonen. Na dien tijd zweeg hij over eene zaak, die hij niet 
Icon verklareu, noch durfde ontkennen. Volgens eigen uit- 
spraak, (zie Bence Jones, zoo even geuoemd) is Faraday 
dus zeker geen goed philosoof. De Amerikaan Allen Put
nam beweert, dat Faraday nimmer eene Spiritnalistische 
Mauifestatie zag, en voert daarvoor opmerkolijke gronden 
aan. Doch wat daarvan zij, het doet er niet toe. De theo- 
rie van Faraday was al lang gevallen, toen ontzettend



—  6 —

knappe bollen, die zoowat do klok kadden booren laiden, 
er in Nederland nog onbekookt mee roudschermden. Dit 
deed degenen, die op de hoogtc waren, niet weinig lacken. 
Men kan ouze Wonderhistorie daarover naslaan.

Arago sprak van “effots de r6percussion, d’ondulation, 
' lide l’organisme dcs liquides, fluidos ou id6es lnunaines”. 
Men verbeelde zick: eeu “ellet de repercussion” ofzooiets, 
dat b. v. licktversckijnselen, vorplaatsing zonder aanraking, 
direct sckrift, enz. voortbrengt! lloe krijgt men ’t bij el- 
kaar! En tock, ’tzijn Arago’s eigene, niet keel klare uit- 
drukkingen, die, met alle respect voor ’s mans geleerdkeid, 
zoowat uiets beduiden, als men ze goed besckonwt;. . .van 
begrijpen kan natuurlijk bier geen sprake zijn. Die geleerde 
volgde bet draaien der tafels na, door zijn eoniraters — 
die de uiteenzetting van dit abracadabra van kem verzock- 
ten on verklaardeu, met die woorden niet tevreden tc zijn — 
den rug toe te keeren. Ook de autoriteit, dien we bier 
bespreken, sckeen ’tspoedig beter te vinden, verdcr maar 
te zwijgen. Men wees b.v. Arago op ieitcn, als onlaugs in 
bet verslag der Dialectical Society genoemd, en de geleerde 
beer zat in de war. Wclke die feiten zijn, kan men kor- 
tclijk in onze gescbiedenis vinden. Arago beproeldo ook 
nog oene meckaniscbe verklaring, in den geest van Fara
day. De lcdon der akademien van wetenscbappen draaien 
bier al aardig op de bielen, om daarna hunne oogen te 
draaien tot de draaiende wercldbolleu van bot uitspauscl 
en, met de band oudcr de kin, in diepzinnig gepoins 
wogteziuken. Men stelle zick maar ecus ten taak, alle zoo- 
genaamde wetenscbappelijke vcrklaringen op ons gebied 
onllecd te willen bcbben en men zal zicn, dat er eigeulijk 
uiets van overblijft.



Dv. Lowe, te Weenen, meendc de zaak tot ldaarheid te 
brengen, door de willckourige bewering, dat in een kcteu, 
gevormd door aanraking der handen, noodwendig door bet 
in gemeenschap brengen der rechtsche en linksche pool 
van het inecscbelijk lichaam, de polariteit moest ontstaau 
in het bewerkte voorwerp, dat, op die wijze met een elec- 
trischen stroom geladen, tot magneet werd hervormd en 
alzoo om een denkbeeldige as rondwentelde, zoolangdeon- 
misbare aanraking der handen bestond... Heel aardig; maar 
het bewijs zijner bewering leverde de man niet. Bovendien, 
die “onmisbare” aanraking eckter perfect gemist kunnende 
worden bij het onderzoek, is reeds alleen daardoor zijne 
theorie gereduceerd tot mil en zijn lange Duitsche volzin 
geworden tot o«zin. Men had zich de moeite der bestrijding 
van de “wetenschappelijke ketterijen”, die zijn theorie be- 
vatte en die door confraters hevig werd aangevallen, wel 
kannen besparen.

De Chevreuil, lid der Fransche Akademie, had er iets op 
uitgevonden, dat hij “tendance au mouvement” noemde. 
Wat die “tendance” tot uitvoering deed komen en hoc dit 
gebeurde, wist hij niet.

Babinet, zijn confrater, zocht de opheldering in onbcwuste 
spierbewegingen. De laatste noemde dit, eveneens zonder 
een woord tot heldere uiteenzetting, “theorie des mouve- 
ments naissants.” — Heel goed! Maar alweer: de bewe- 
gingen zonder aanraking dan? want de logica verbiedt, 
dat men de verdere ontwikkeling der verschijuselen van de 
tateibewcgingen verwaariooze. Ze behooren er noodwendig 
bij. Nicmand toch zou b. v. tcvredeu behoeven tc wezen, als 
men hem den kikvorsch van Galvani, als explicate van de 
laatste telegrafische toestellen, wilde doen slikken. Babinet



ovcvtrof Faraday: hij loochcudc heel ceuvoudig die bewegin- 
gen, zonder aanraking voortgebracht. Dit echtcr moesl vallcn, 
want talrijke geluigon logden spoedig hem en dc Chevrcuil 
eon zwijgen des grafs op. Daarbij kwam, dat andere weten- 
schappelijke mannen boweerden, dat de laatste drie theorien 
niomand konden voldoen en ziehzelven veroordcelden. Dit 
spaart cigonlijk den onderzoekors de moeiteder wcdcrlcgging.

We noemden daar Babinct. Iloort eons diens merk- 
waardige, niot geringo wijziging van donkbecldcn. In 1867 
verhaalde Dr. Feytaud Babinet’s bekccring tot bet ondcr- 
zoek, welke hij uit zijn eigen mond had vernomen. Lc 
progres spirilualislc bevatte icts later, in hot begin van Sep
tember, den volgondon brief.

Aan Dr. Feytaud,

Rue Rambuteau, 30.

Monsieur Fey laud!

“Je voudrais bieu avoir avec vous uue conference sur 
“les moyens A prendre pour produire devant le public, 
“qui m’est tres sympathique et sur lcqucl je crois avoir 
“quolque autorit6, les incroyables phenumcnes dun I j'ai die 
“Idinoin, ot dout votre visite m’a persuade que nous pour- 
“rions denioutrcr la r6alite. Beponso au plus tot, je vous 
uprie. Marquez moi uue heurc. Je serai chez-moi. Je suis 
udecide a marcher en avant (!)

Votre devoue serviteur:
(gel) BABIN ET.

Met zoo iets kan de onderzocker tevreden zijn, al blijktook, 
dat Babiuet nog niet in alien deele juiste dcnkbeelden had.

Dat de eenstenuuigkeid juist niet opmerkelijk kon worden



genoeuid onder dc geleerdcn, zal men wel zondor grooto 
geestes-iuspanning hebben bemerkt.

De Gasparin had weder eene andere verrassende ontdek 
king gedaan, die hij “flnide vital, fluide magnetique (aha!) of 
calorique” doopte. Hij gaf het in de keus, daavhij hetmetzich- 
zelven niet eens was. Zijn confrater Babinet belasttc zich nit 
vriendschap met zijne executie. Deze beweerde namelijk, dat 
de uitstrooming der zenuvvstof zich ninmier zoodanig buiteu de 
opperhuid kou doen golden, dat daardoor wat ook kou worden 
bewogen, vooral geen gewicht van 75 kilogrammon...  0 ,  
touchante overeenstcmming! Men late zich nu maar door de 
mannen dor offieieele vvetenschap op ons gebied voorlichten!

Nu volgen zeker de twee meest curieuse pogingen, om 
dc Spiritualistischc “kloppingen” tc verklaren. (NB. ook 
bier ignoreerde men hot ovcrigc.) Dc eer der uitvinding 
komt too aan den chirurg Flint, uit Amerika. Volgenshcm, 
werden die geluiden voortgebracht door sommige bewogin- 
gon van de kuieschijf, zooals zeker iedcreeu die wel cons 
waarnam. Wij hebben iutnsschen nimmer die ovorbekcnde 
kleinc luiappingen het karakter van zweepgeklap, hamer- 
slagen, of bonzen hooren aannemen, gclijk men dit bij de 
Spirilualistische Manifestation allerwegen, en ook thans nog, 
te ’s Hagc b. v ., meermalen waarneemt.

Uaastcn we ons nu, den twcodcn man aan de vergetelheid te 
ontrukken, op wien wij vooral willen wijzen,cndiezichookbij 
de bestrijding van den Magnetiseur Regazzoni een niet benij- 
denswaardige beruchtheid verwierf bij vele medicijnmeesters. 
We bedoelcu den Duitscher, Dr. Schiff. — Hoort zijne 
theorie en bewondert ’s mans genie!

Volgens hem, was het nu weer niet. de knieschijf. Neen! 
Flint had zich vergist. ’t Was de “peroneus longus” (lange
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kuitspier), die, door zamen trek king on plotselingc ontspan- 
ning, bet meergemelde kloppen deed hooren. In April 1859 be- 
vond die gcnecsbcer zicb te Parijs en wooude daar ecnezitting 
van de Aeademie des Sciences bij, waarin bij zijue bewering 
zou staven. Geheel afgescheiden van de overige leden, 
zette bij zicb ueder en toog, in den letterlijken zin des 
vvoords, aan den arbeid, beter: aan zijne kunstverrichtingen.

“Heeron!” zoo sprak bij, “de klopgeest verwacht uwe 
bevclen.” Daarop opende bij mond en banden, om te tooneu, 
dat bij daarmedc geen geluiden voortbraebt. Men gaf bevel, 
dat. de geest zicb zou manifesteeren e n ...ja , waarlijk! er 
deden zicb zacbte, snel elkander opvolgende kloppingen 
booren. Dit zelfde gesebiedde nog eens en nog ecus. Ecn 
oogenblik geloofden zich de goleerde heeren verplettcrd. 
Dr. Scbill'verklaarde eindelijk aan zijn zeer aandaebtige “boor 
dors” , dat bij bet door volhardcude oefening zoo ver bad ge- 
braebt, dat bij, door uiiddel van zijn lange kuitspier, willckeu- 
rig de kloppingen kon doen hooren. En daarbij bleef bet. De 
pogiugen, door Dr. Schiff aangewond, deden bem trauspi- 
reeren, . . .  een bewijs, dat bet bem gausch zoo licht niet was 
gevallen. Toen men hem, tot bezinning gekomen, invi- 
teerde, de kloppingen van zijn kuitspier elders te doen 
booren, in eenig meubelstuk voelbaar te maken, of daarmee 
vragen te beantwoorden omtrent bem onbekende zaken, 
(zooals dit alweder bij het Spiritualisme gesebiedt) bedanktc 
onze Doctor voor de eer. De “peroneus longus” liet bem 
in den steok. Dit nu was zeer te bejammeren. Dat orgaan 
bad hem anders aan bet bed zijuer jiatienten te pas kun- 
neu komen, al ware dan ook menig recept, dat geen ander 
praetiseb nut bad, dau bet materieol bevoordeelen van den 
apotbeker, gcwijzigd. Het duurde dan ook niet lang, of
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Dr. Schiff werd gepromoveerd tot wrijfpaal van de gecstig- 
hcdon zijner Fransche confraters, die wat vroolijk waren 
uitgevallen; . .  . zeker eene niet verkicslijke bclooning voor 
zobveel moeite. En hiermee stappen we van de wonderlijke 
kuitspier van Dr. Schiff en zijne op het terrein van dwaas- 
lieden schitterende en door de wetenschap i)egravcne theorie 
af, die zeker nog iang opruerkelijk zal blijven, daar, waar 
van aberration sprake zal zijn.

llooreu we nu den beroomdon Louis Figuior. Hij viudt ccrst 
onderscbeidene verklariugs-methoden van andcrcn onvol- 
doeiule. (Alweer die touchaute overeeustemming, die positivi- 
teit der wetenschap! Niet eon, die de verklaring van zijn con- 
frater beaamt.) Hij kornt nn met zijne eigene voor den dag, 
waarvan hij cchtcr zelf al aanstonds bogint to vcrklaron: dat 
bet hem “toescbijnt”, dat ze den cenvoudigsteu vorm (mcer 
niet) der Manifestation, namelijk: tafolbeweging, verklaart. 
Door de ingespannen aandacht der ondcrzoekers komt een van 
lieu in “psychopatischen” of “biologisehen” toostand (ook hior 
ter keuze van den lezer!) on beweegt onbewust de tafel. De 
ovorigen, dit bemerkende, doen Uaar vcrder voortloopen, 
waarbij zij (de plus fort en plus fort) meenen, dat de tafel dat 
zonder hen doet!! Hij neemt overigcns do goede trouw in deze 
aau. (Dat ontbrak ook nog maar.) Zie Uisloire du merveilleux, 
Tome 4, pag. 317. Nadateerstdo “overigen” bemerkt hebbcn, 
dat de tafel beweegt, ergo niet onbewust zijn, gaan zij aandie 
bewoging, maar nu wel onbewust, (!!) meehelpen!

Die geleerde heeren zijn toch zonderlinge wezens. Ze 
zouden u wel willen wijsmaken, dat ge bijna alles onbe
wust doet, terwijl wij zelfs niet kunnen aannomen, dat zij 
hitnne theoriiin “onbewust” neerschrijven, hoeveel gronden 
zich daarvooi bij de leziug ook voordoen. Bij de tallooze
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malen, dat wij zelf merkwaardige Magnetiscne of biologiscke 
versckijnselen in bet leven riepen, is ons nooit iets van 
dien aard voorgekomen. We bemerken, dat reeds in 1843 
de Engelschnian Braid uitvoerig de biologie omschrcef en 
cvemnin wist van uitwerkselen, zooalsFiguiorhaartoeschrijft. 
Maar diit ook Figtiier, even als de vorigeu, zelf niet wcct 
wat bij wil, bewijst zijn wankelen b. v. in de naamsbe- 
paling. Hij weet niet, boe bet te noemen, suggestie, biologie, 
of... wat anders. Om kort te gaan, bet is eeuvoudig draaien eu 
slingeren om een voldoende verklaring te vinden. We consta- 
teeren intusschen met zekere zelfvoldoening, dat Figuier al 
inooi de denkbeelden der onderzoekers begint te naderen. Ziet 
maar eens zijn laatste werk: “ Le lendemain de la mort”, 
(Leven na sterven) letterlijk niets anders dan een compilatie 
van Kardec, Reijnaud, Dupont en anderen, waarin hij nog al- 
tijd onbesuisd rondbakt naar dingen, buiten zijn bereik. 
Intusscbeu, langzaam gaat zoker, zeggen wij Nederlanders.

De aanhoudende aandaeht, bet ingespannen zitten wacbtcn, 
enz, is volstrekt niet noodig. Daar ook bij dus iets als onmis- 
baar vooropzet, wat dit volstrekt niet is, valt ook zijn systeem 
met glans in dnigen. Zijn verklarings-metbode verdient even- 
min aandaeht als de vorigen. Hijzelf gevoelt dit; want uiet- 
tegenstaande de vele bladzijden, op verscbillende plaatsen 
in zijn werk er aan gewijd, laat hij ten slotte het aan den 
lezer over, te kiezen, welke uitlegging bij als de zijne 
ovcrneemt, . . .  eene vergunning, die niemand hem behoeft 
to vragen en waarop talrijke confraters van den geleerde 
antwoordden: niet eene! — Dat slingeren en draaien maakte 
dan ook, dat Escandre van Figuiers werk zci, dat het veel 
pretentien bad, doch er niet 66n rechtvaardigde, en dat 
de scbrijver reden tot trotsch zou hebbcn, zoo de kwantiteit
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van zijn gekrabbel (griffonnage) dc kwaliteit evenaardde. 
Bovendien zijn systeem: om gecn fcitcn tc willen ondor- 
zoeken, waarvan hij a priori oordeelt, dat ze niet kunnen 
geschieden, is eenvoudig onzin, en zijne meoning: “dat daar, 
waar van buweging zonder aanraking wordt gesproken, 
bedrog in het spol is” , nit hij, zonder een spoor van bo- 
wijs bij te brengen. Zulk eene kandeling is erger; die 
wordt ongeoorloofd! Ook zijn verklaring wordt nooit meer 
als autoriteit aangehaald. Ze is vergeten. Maar er is vol- 
komen gevolg gegeven aan zijn verlangen, dat “bewegingen 
zonder aanraking” meermalen en bij verschillende proeven 
worden geconstateerd, waardoor dat feit nn tot “reality 
scientifique” geworden is , zooals volgens hem dan het gcval 
zou zijn. (Dl. 4, pag. 306) Intusschen we conslatcerden, dat 
Figuicrs ideeen sedert aanmerkclijk zijn verbeterd.

De theorien van Braid en Carpenter (de laatste schijnt door 
dc zijne, die hij “nnconcious cerebration” doopt, bijnabezetcn) 
kunnen we voorbijgaan, als van hetzelfde gehalte en met het- 
zelfde grouddcnkbeeld. ’t Was volgens hen, dat Figuier zijn 
stelling samenflansde. Hij is een vriend van compilatien, 
gelijk men weet; oorspronkelijk , levert hij zoo goed als nicts.

Hering in Duitschlaud bracht de Manifestation in verband 
met het aavd-Magnctisme, (waarmee deed men ’t al niet!) 
en meende wat nieuws te hebben uitgevonden, dat hij 
“Neutralisationskraft” noomde. Hij was even ongclukkig als 
dc Garlenlaube, die in den zin van Faraday, doch minder wcten- 
schappelijk wildo oplossen, on er word den draak mot hem 
gcstoken. Zoo’n nienw woord is ook al gecn oplossing, zcgt 
hot nuchter verstand. Dat het meuechelijk brein in do 
dwaasheden der historic van MUnchhausen niet is uitgeput, 
zal gaan blijken. Het is inderdaad onverklaarbaar, hoe iemand
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met een geleerd, ernstig gezicht ze niten kan. Maar bet 
is waar: de geleerde heeren kunnen elkander onder vier 
oogon veelal niet, zonder lachen aanzien!

De Fauvety levorde eenc theorie, volgens wolke dc mccr- 
dere zwaarte (“pesantenr” ; bet staat er!) van de uit de 
onderzoekers stroomonde fluide, van de kleine hersenen, 
langs de zenuwen, in het haul (!) overgaat en aldns 
de beweging veroorzaakt, die een “intelligent” karakter 
kan aannemen. — Aha! .. .  Ziet daar dan took de intelligeutie 
al aangenomen! Een tweetal Nota-bone’s op dezo theorie: 
1°. Een onzicht- en ontastbare fluide, zwaarder dan het te 
bewegen voorwerp. (b. v. tafels van 80 kilo, enz.) 2°. ’s 
Menscben eigenschap, om de denkbeelden door organen uitte- 
drukken, uitgestrekt tot een tafel of ander aangeraakt voor
werp ,. . . uitvinding dus van: een soort houten appendix aan 
onzen aardschen tabernakel, ..  .een nienw soort lickaamsdeel! 
Al zou men er mot voordacht naar zoeken, . .  . een dwazer 
theorie is niet te vinden.

Proudhon redeneerde zoowat in onverstaanbare termen 
van: eene working van de gedachten der aanwezigen, die 
zicb, buiten bun bewustziju om, (alweer diezelfde kleinig 
lioid!) tot wezenlijkheid maakte. Van deze redeneering 
word weinig notitie genomen, om de eenvoudigo reden, 
dat men ronduit verklaardo, ze niet te begrijpen. Proudhon 
legde verdor ook niets uit, maar zwceg. Hij zag geon 
leans, die “gedachte” in hare working te volgen, dMr, 
waar ze zich “onbewnst” verwezenlijkto.

Morin waagde zich aan een would-be verklaring, die niet 
vecl duidelijker was. Hij beweerde namclijk het volgende: 
“Les actions de Tame produisent une vibration organique en 
rapport avec elle meme.” Alweer geschiedde ook alles “onbe-
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wust”. Ook die poging voud bij de wetenschap geen bijval. 
Men beweerde er van, dat hier een intcllectueelo rookverdrijver 
goed te stade zou komen. We gaven soms de termen, zon- 
der ze te vertalcn. Wat toch moet men van dergelijken 
onzin, in het oorsproukclijk reeds totaal onbogrijpolijk, 
maken? Vertaalt en ziet, of bet u duidelijkor wordt!

We releveeren den Engelschen professor, Allen Thomson, 
van Glasgow, een verklaarder (!) uit den lateren tijd, even- 
als een paar anderen, die we nog znllen besehouwen.

Beginnen we maar dadelijk te zeggen, dat Thomson nooit 
eenige Spiritualistisehe Manifestatie bijwoondc. Dit alleen 
zou al ruim voldoende wezen, om zijn gekrabbel, als uit- 
spraak van een onbevoegde, tot de prnllemand te doemen. 
Hij schonk alleen zijn aandacht. aan sommige lage en ab
normal “mesmerische verschijnselen”, zooals zich nu en dan 
bij hospitaal-patienten voordoen. We spreken hier met eon 
zijner collega’s. De man denkt dan, dat alleen hij, die gek 
is, zich met de zaak kan bezighoudeu. Niet eerbiedig voor 
de wetenschap! en bovendien, hij zelf dan? De logische 
gevolgtrekking zou hier zeker niet in zijn voordeel uitvalIon. 
(Zie zijn adres aan de Biological Section van de British 
association) Zijn theorie kan zeer best kort worden om- 
schroven. Ze bevatte niets nieuws en komt ncer o jj  een 
rangschikking der verschijnselen bij die van het “Magne- 
tisme, Mesmerisme, (waar is het verschil?) Phreno-mes- 
merisme, Biologie”, of zoo wat. Eigonlijk is het dermoeite 
niet waard; maar omdat er in den laatston tijd mot’s mans 
naam is rondgcscbarreld, in het Leeskabinel, no. 5, halen we 
een en ander aan van hetgeen dddr staat, waarvan wij som
mige expressieu echter anders hadden vertaald. Volgens 
Thomson dan, schijnt het, dat het aantal personcn tocneemt,
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die zich o. a. ook verbeelden in hot Spiritisme te gelooven. 
Dat “schijnt” is minstens even onbctaalbaar als bet later 
volgonde “verbeelden.” De ondorzoekers beslaan dns in 
schijnI De natuurlijko noiging tot bet wonderbare is echter al 
een voldoende verklaring, volgens T. (Mogclijk voor een 
idioot, volgens ons) De verschijnselen zijn echter niel dan... 
neen! ze staan in verband (hoe grondig!) met natuurlijke 
neigiugen, in gevaarlijke overeenstemming met eigenschappen 
vanhetzenuwstelsel! Welkc neigingon? Welkc eigenschappen? 
Geen antwoord!...Het orakel spreekt! Vermetcle, zwijg en sid- 
der! Men leze Leeskabinel, No. 5 zelf na. We noodigen daartoe 
nit! Eindclijk wordt de hoop uitgedrukt, dat het getal van hen, 
die in “wetenschappelijke omnogelijkheden” gelooven, moge 
verminderen! Wat een “wetenschappelijke onmogelijkheid” 
is, wordt niet gezcgd en Thomsons hoop blijft onvcrvuld. 
Uitdrnkkingen als: “het onderzoek der zaak verdient niet 
studio te worden genoemd; slechts enkele personen van 
naam hebben hun oordeel geveld”; (Dat hebben we gezien 
in de gesehiedenis.) het spreken van “slachtoffers, dwaze 
droomerij ” (sic) onz.; . . .  cen en ander waren voor Thomson 
(in het oorspronkelijke) steeds geliefkoosde termen. Wat 
moot die man erg boos op de Manifestation wezen. Maar 
nu het mooiste! De Kilburn en Dalston Societies heb
ben , bohalve andere onderzoekers, individueol, Thomson 
hcrhaaldclijk on mot aandrang, in naam dor waarheid, vor- 
zoclit, om toch vooral do namen der van bedrog overtuigdc 
onderzoekors to noemon, die hij zcgt, te hebben bekeerd. 
Wat antwoordt Thomson? Zonder de gevraagde namen te 
noemen, vorklaart hij zich bereid, zijn adres, alvorcns hot 
wordt opgenomen in de Transactions of the British Asso
ciation, to willen herzicn, daar het schcen, dat de door hem
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gebozigde uitdrukkingen tot misverstand aanleiding gaven. 
Hij begreep dus zelf, dat de duidelijkheid te wenschen over- 
liet. Wat zullen we hier uu nog bijvoegen ? Wo verklaren 
ons met zoodanige confessie van een officieel geleerde, 
van een soi-disant wctensckappelijk man, al vrij wel 
tevrcdcn. Thomson vvilde besproken worden, eu dit is bem 
gelukt,...dock ecnigszias anders, dan hij bcdoelde. En nu 
noemt ecu onzer bestrijders, die in het Lceskabincl No. 4 en 5 
van 1872 namelijk, de uitspraak van Allen Thomson verplet- 
tercnd!.. .Waarljjk, wannccr we een oogenblik nadenken, dan 
heeft onze slimmert gelijk. De uitspraak is verplettorend, doch 
allecn voor Thomson en de meepraters, die met zijn theorie 
als dollemannon roudsckermeu, om den vooruitgang van het 
onderzook te stuiten, . . iets, dat toch maar niet gelukkon wil.

Onze vrieud noemt Thomsons theorie wijselijk een “uit- 
spraak.” De qualificalie is juist. ’t Is waarlijk niet anders. 
Maar we liebben geen uitspraken noodig, omdat al, wat 
sleehts uitspraak is, in waarde gelijk staat. We eischen 
bewijzen. Uitspraken dedeu de manncn der wetenschap al 
zoovecl en zoo dwaas, dat de ontwikkelde leek zich daaraan 
in ’t minst niet meer stoort. Men is bij ondervinding, 
b. v. omtrent Palissy, Harvey, de Caux, enz. enz., al tame- 
lijk voorzichtig met die uitspraken gewordeu. Al de groote 
woorden, die zulke manncn maar vierkant neerstollen, zon- 
der duidelijke verklaring of bewijs, positief bewijs, kun- 
nen alleon door hem, die zelf niet denkt, verplettercnd 
worden genoemd. En niet denken, op eens anders wieken 
drijveu, is beklagenswaardig. Eindclijk: Thomson, die zijno 
bijzondere studie van het middelrif, waarvan hij veel 
werk heeft gemaakt, op eene mooie hoogte bracht, 
doch die liever niet moest meepraten over dingen, waar-

2
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van hij niets weet, was in Engeland al lang door niet- 
onderzoekers in openbare geschriften gedood, tocn onze vriend 
bier daarvan nog niets had gemerkt. En dat praat tocli mee!

We spraken van de curieuse spiorbewegings-theorie van 
Flint en Schiff. Die thcoric, ten minste ook een op 
spierbewegingen gebouwd, in Buffalo Medical Journal in 
1851 aangetroffen, word in Scientific Opinion in 1870 nog 
weer eens opgewarind, als iets nieuws, door zekeren Dr. 
Rip van Winkle. Even als indertijd Dr. Flint, — die met 
bekoorlijke naiviteit vcrklaarde: dat waarschijnlijk velen 
zijncr lexers, beter dan hij, op de hoogte van het eigenlijk 
“bovenuatuurlijk” (sic) karakter der vorschijnselen zouden 
zijn en hij daarom dit maar zou laten ruston, — roerdc ook 
Dr. Rip dit punt niet aan. Hij sprak slechts van “sameu- 
gotrokken spioreu, ontwrichting van gebeente”, enz. Zijn 
thcorie is het bewijs, dat ook geestvormogens erg “samcu- 
getrokken” en logica in gedachtc “ontwricht” kunnen wor- 
dcn. Anders bewijst de man nihil. Zoo iets, ondcr den titel: 
Wetenschappelijke verklaring, in de wereld te durvon zen- 
den, kan slechts dienen, om de wetenschap te discreditee- 
ren. Ook hier zijn onhandige vrienden meer te vveezen dan 
vijanden. Zoo oordeelen met ons ook medici in Nederland.

Slechts zeer enkele pogiugen om, NB. langs scheikun- 
digcn weg, sommige Manifestation te verklaren, werdon 
beproefd. Ze trokken geen aandacht, hoewel ze die, ten 
minste als acrobatische gedachten-toeren (pardon voor den 
term) wel verdienden. Zoo schreef indertijd, in 1863, Sa
muel Guppy Mary Jane, or Spiritualism chemically explai
ned. Men kan iutusschen uit de brieven, die hij in het 
najaar van 1871 aan de Engelsche pers schreef, zien,hoe- 
zeer zijne “scheikuudige” verklaring was verbeterd. Toen
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tocli verklaarde hij: “geestelijke krachten” aantencmen bni- 
ten den mensch, doch mot den mensch verbonden.

Van Henri 6. Atkinson, die in denzelfden geest zocht 
te verklaren,. . . van Jaekson, die indertijd het Magnetisme 
aangreep tot opheldering, bezitten we soortgelijkc confession. 
De eerste zegt thans, dat er geen reden bestaat om bet 
bestaan der gccstcn te loochcncn; dat hij vordcringen maakt 
in het doordringen der Spiritualistische opvattingcn; dat er 
verschijnsclen zijn, die slcchts door dc working der geesten 
zijn te verklaren, enz. De laatste neemt thans positief pcrsoon- 
lijkhedcn buiten do ondcrzoekers aan. En zoo zijn er meer.

Hot is dus gchccl onnoodig gcwordcn, dc primitive ver 
klarings-tbeorifin dicr bccrcn te besprekcu.

Wat de professors Huxley en Tyndal, benevens Henry 
Lewes aangaat, die hot Spiritualisms voor bedrog houden,... 
iets dat, gclijk we in ecu Wonderliislorie al uiteenzetten, 
oulioudbaar is , . . .  Huxley vorontsebuldigde zicb van met de 
Dialectical Society te ondorzoeken. Hij had geen tijd, zeide 
hij. Tyndal meeude to kunnen voorschrijven, wat hij zien 
wilde; anders ondcrzocht hij niet. (Ongehoord indcrdaad!) 
Henry Lewes inviteerde bet comit6 van bovengenoenulc 
Socicteit om, “zoo hot kon”, de middeleu uittevinden, 
waardoor de verschijnselen ontstonden. Dat “zoo het kon” 
sehijnt niet vrij van ironic. Lewes is waarschijnlijk door 
eigen teleurstelling ietwat bitter geworden. De Dialectical 
Society eeliter kon niet. Men herleze haar rapport, dat we 
in de vorige brochure meedeelden.

Edward Bulwer Lytton spreekt van “stoflfelijke invloeden, 
waaromtrent wij alsnog onlcundig zijn”. Over de intelligence 
zwijgt hij. Hoe tocli zou hij een stoffelijkcn invloed pre- 
cisccron, die zijnc hand aanvatte en krachtig sclmddo,

2*
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gelijk hem dit bij Rijmcr, in bijzijn van Home, overkwam? 
Dc gevierde scbrijvcr hecft zich daarover uict uilgelaten. 
ilij had tromvcns de bescheidenheid, ziju thcorie als dcnk- 
bccld mce te deelou, zonder er zelf zecr aan tc hechten, 
on dat toont verstaud, omdat het moeielijk is te verklareu 
door middel van iets, waaromtrent men onkuudig is.

Dr. Kidd is een dergeneu, die al de Manifestation voor 
subjectief houden. De onbewuste toestaud moet hier weer 
veel doen. Die dit aanneemt, is genoodzaakt, zoodanige feiten 
te loochenen of te laten rusten, waarvan de materieele en 
tastbare bewijzeu naderhand overblijveu, en dat kan niet, 
als men onderzoeken wil zoo ’t behoort.

Luisteren we nog eveu naar den Duitschen professor 
Zerffi, Ph. Dr. — Hij vertelt ons, dat de voornaamste 
oorzaak van “het tweede gezicht en den omgaug met 
“ethcrischc wczcns” te vindeu is in een electrische wer- 
king tusschen twee personen. De hersens van den een, 
als positieve pool, werken op den nervus sympathiens 
van een ander. De stroom ontstaat, doorvliegt de ruimte 
en de gcdachte wordt overgebracht!!! — Klaar ziju we! Die 
daar niet mce tevreden is, is moeielijk te voldoen! Verdcr 
lcereu we van hem, dat we eeu speciaal “droom-orgaan" 
bczittcn, dat ook in wakeudeu toestand des lichaams werken 
kan (’tgecn men, met het oog op zijn thcorie, zeggeu zou, 
dat zcer waar kon zijn). De wcrkingen van dat drooin- 
orgaan nu ucmen de Spiritualistcn voor waarheid aan! 
(Arme, onnoozele stumpers, die zich nog al verstouten te 
zeggen: dat ze b. v. direct schrift, enz. knnnen toonen! Als 
ze een stuk papier, aldus besehreven, in bun hauden hebbcn, 
is dit slochts eon poets van het boven omsehreven drooiu- 
orgaau, door Zerffi outdekt.)
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Dit nu zijn i n ’t kort do voornaamste theorien van de man- 
ucn dor wetenschap. Men ziet: aan mooie woorden is gcen gc- 
brek. De bcwijzcn dor kunstige terinon echtcr zijn ver te zoe- 
kcn. Het Spiritualisme rust op feiten/ Wat geven zij? Ge- 
praat! Ook lieten alle gelecrde lui ban eigen stelsel al heel 
gatiw varen. Zeer opmerkelijk is het verschijnsel, dat de zaak 
bij de geleerde wereld aauvankelijk zoovecl tegenstand onder- 
vond; niot minder opmerkelijk; dat men, de verschillende 
proeven van verklaring, door wetenschappelijke mannen 
gewaagd, in onderling verband beschouwende, al spoedig 
ontwaart, dat die elkander vernietigen. Men verwondere 
zich intusschen niet al te zeer over dien tegenstand; want 
de feiten, eenmaal waarheid zijnde, werpen onderscheidene 
tot heden aangenomene theorien en leerstelsels omtrent de 
wetten, welke de omzetting der stof beheerschen, omver. 
En toch, hoewel de reeds door ons uit de Gazette dc France 
aangehaalde bewering, omtrent de verklaringen der geleerde 
wereld, volkoinen juist is tenoemen, en /.ij met voile recht 
aarzelend en onvoldoende kunnen worden genoemd, heeft 
men zich gedurende eenigen tijd er aan vastgehouden. Had 
men maar oene methode kunnen vinden, om het verschijnsel 
naar bekende natuurwetten op te helderen, of volkomen te 
verklaren, dan had men niet met zeker hevig tegeustauder be- 
hooven uit te roepen: eene volledige verklaring is een 
plants in de Academic des Sciences waard!! Dit gezegde 
herinnert ons aan Richards: “My kingdom for a horse!” 
Maar werkelijk, dc zaak is niet door bekende natuurwetten 
op te lossen en tot heden wachten we nog altijd vergeefs 
op zoodanige oplossing. De hoop daaromtrent schijnt tot de 
pia vota te behooren. Dat dc geleerde wereld overigens meer- 
malen aan oude stellingen, in strijd met de waarheid, kramp-
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achtig vasthicld, zict daarvan con curious voorboeld in do 
bekondo historic dor fossiolo sclielpen. Bernard Palissy, 
de koniug van den arbeid, beweerdc bet eerst, dat die 
sclielpen door levcnde wezens bewoond moesten gcweest zijn. 
Hij bad alle geleerden tegen zich. En toch later nam Buffon 
die stelling over. 6e kunt dat o. a. opslaan in Flourcns 
llisloirc des Iravaux de Buffon, pag. 204 en Id. De la lon- 
gevite humaine, pag. 111. Wij, voor 011s, zeggen met den 
Amerikaan Linton, waar hij in zijn Healing of nations, pag. 48, 
bet werk van Roger (Philosophy of mysterious agents) be- 
strijdt: “Waarlijk, de mirakelen zijn gemakkelijker tc ge- 
“loovcu, dan de uatuurkundige uitleggingen er van.” Ook 
Prof. Tbury, van Geneve, had recbt te zeggen, dat de ge
leerden door bun herhaalde nederlagen wijzer dienden te 
worden en bun oordeel moesten opschorten over onvoldoend 
onderzochte zaken. (De sprekcnde lafels, biz. 61.)

Gaan we thans tot de minder ernstige en minder we- 
tonschappelijk gevormde tegenstanders over, die met een 
enkel woord do zaak tracbtten tedooden.— “Hallucinatie! 
zinsbedrog! middeneeuwscb bijgeloof!” Zietdaar anderc 
tlieorien van sommige tegenstanders, waarvan intusscben 
bet aantal van dag tot dag dunt. Ook zij oordeelen alweder 
in den blinde en schermen mot woorden, waarvan zij de 
strekking niet kcnnen. Welke geleerde tocb zal ons in de 
cerstc plaats ecno duidelijke verklaring kunnen gevcn 
van bet wezen dor hallucinatie, zouder zicb to behelpon 
met eon of andere vreemde uitdrukking, die niets oplost? 
En dit toch zou dienen vooraftegaan. Laten we hot groote 
werk van Dr. Briere de Boismout, Dos hallucinations, eens 
opslaan, dan vindeu wo al dadelijk, b. v. Chap 4 en Preface 
VI, dat de leer der halluciuatien, zooals die door de ge-
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necskundigeii wordt verkondigd, NB. is: “la plus grande 
“ot la plus funestc des erreurs sociales.” En sterker: “non 
“moins affligcante, au point de vue do l’humanit6.”

Do beroemde Calmeil, van ket gesticht Charenton, levcrt 
in zijn book: De la folie, uitgegeven bij Bailli6ro, talloozc 
bewijzen voor de stelling: dat de oorzaak der bijzondere 
verschijnselen, die somtijds krankzinnigen en andere per- 
sonen aanbieden en die men hallucinatien noemt, buiten 
die personen zelven gelegen en van hen onafhankelijk, j a ! 
zelfs buiten of tegen hun wil werkzaam is. (Zie b. v. de 
Mirville, op pag. 120, 152, 160, etc.)

Hebben zij, die door bet woord “hallucinatie” de Spiri- 
tualistiscbe Manifestation zoeken te verklaren, nog niet ge- 
noeg aan de genoemde twee autoriteiten, zoo bevoegd in 
deze kwestie als niemand anders, . . .  welnu, we kunnen hen 
nog Leuret’s Fragments psyehologiques aanraden, waarin bij 
onder meer, sprekende over den lijder aan hallucinatien, 
zcgt: (en men lette nu eens goed op!) dat or in hem is: 
“quelque chose different de son moi, ayant une volonte”; 
dat hij is “domine”, ja! zelfs “esclave”, daar bij: “ob6it a 
“une puissance, qui n’est pas la sienne.” etc.

Wij, voor ons, zonden dit eenvoudiger en duidelijker 
uitdrukken, door de cerlijke bekentenis: dat hij is onder 
den iuvlocd eener vreemde, met wil cn verstand begaafdc 
geest.

We meeneu hiermede de verklaring door het woord “hallu- 
cinatic”, die nog al eens door goneesheorcu wordt gebezigd, 
van wie wij dan echter moeten verondorstellen, dat zij boven- 
genoemde werken niet kennen, den bodem voldoendc te 
hebben ingeslagen. Onze bewering toch, dat hot oigenlijke 
wezen der hallucinatien nog geheel en al onopgelost is,
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zal wcl gcen tegenspraak ontmoeten. Wie tocli zal bier 
beslissen, als b. v. Dr. Brierc de Boismont (Dcs Hallucina
tions.) zcgt: dat hallucination zijn: “la reproduction du 
“signo materiel dc l’idde.” Cbomel: (Did. des termes.) “une 
“illusion du sensorium commune.” Leuret: (Fragm. psycho- 
ulogiques.)” “une illusion intermediate entre la sensation 
“et la conception.” Mich6a: (DMirc ties sens.) “uu d61irc 
“perceptif.” Calmeil: (De la folie. T. I.) “une modification 
“vicieuse de la substance ncrveusc”, etc. etc. Altcmaal 
termen, die voor “hallucinatie” wcl ecn andero in do 
plaats zetten, maar geenszins de aanleidende oorzaak op- 
lossen en die bovendien bemelsbreed van elkander ver- 
scbillen. En ovonwel de verklarings-methode door bet 
woord: “hallucinatie” is zoo zeer in zwang, dat we zcll's 
eono voorspelling wagen: Het zal namelijk cen der ccr- 
stc woorden zijn, die men u zal toevoegen, wanneer ge 
evontueel zelf zult bebben ondervouden cn die ondervinding 
vorhaalt. — Lieve lezercs! intclligcnte Inzer! trek bet u echtcr 
dan maav niet aan! Doe als wij en zeg: De verklaring (?) 
is ellendig en bewijst zeer zeker 66n ding, namelijk: bet 
onverstand van hem, die ze gobruikt.

Ze komt tocb oigenlijk, duidelijk omschreven, allcen op 
bet volgende neer: “Wij, die niet de Manifestation bijwoon- 
“deu, zeggen tot u, die ze wel waarnaamt, dat ge uiet goed 
“hebt gezicn, en den grond, dien we daartoe aanvoereu is, 
“dat we de door n verliaalde feiten niet kunnen gelooven!”

Ei, ei ’ . . . Dat is eon krachtig argument!. . . tegeuover 
een krankzinnige wel te verstaan, maar niet tegenover ecn 
verstandig persoon!

We komen zoo langzamcrhand tot tegenstanders van 
al minder en minder gehalte, die steeds een woordje wil-
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leu mcespreken. We zouden eigenlijk do mocitc kunuen 
sparen, daarop nog te wijzen, na al hetgcen wo reeds 
zoidon. Intussehen men is zdd vorblind cn do dwaasbeid 
van don tegenstand is z66 groot, dat wo ons de mocitc 
maar zullen getroosten, ze ook in bijzondcrheden van on- 
beduidende gebalte aantetoonen. We gaan dus voort, opdat 
verdere oplossers hnnne rekening, al vast nu opgemaakt, 
kunuen vinden.

“Niets dan goochelarij!” zeggen andere, veelal woinig na- 
denkende personen. Maar men kan aantoonen, dat b. v. de 
Engelscke goochelaars Herman, Anderson en Hamilton geen 
kans hebben gezien, om bij de Spiritualistische Manifesta
tion het minste bedrog te ontdekken. En nogtans dezelfde 
personen, die van goochelarij spreken, zullen, op de vraag: 
hoe het komt, dat goochelaars altijd slagen en Mediums 
volstrekt niet, geen antwoord knnnen geven.

De bekende reiziger Burton verklaart: dat do !6piritua~ 
listische Manifestatien hoegenaamd geene overeenkomst hob 
bon met de toeren der Indische goochelaars, (zooberoemd 
in hun vak) door hem minutieus bestudeerd. Hij schreef 
de Manifestatien toe aan “krachtenen intclligentien”, waarvan 
hij zich geen denkbeeld kon vormen. (Zie Dr. Nichols: 
Phmomenes, etc.)

Laat ons eons zien, of de Fransche kunstbroedors ge- 
lukkiger waren in hunne opsporingen. — Hoe de bclache- 
lijko naiipingen van Robin, zelfs door tegenstanders dor 
studio, werden doorgehaald, kan men nalezcn in do door 
ons geciteerde Nos van den Nain jaune.

Wenden we ons dan nu maar tot den koning der goo
chelaars: Robert Houdin. Nadat hij reeds vroeger had te 
kennen gegeven, dat, bij dergelijke verschijnselen als de
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bier besprokene, al tie hulpmiddclen zijner konst zouden 
te kort schieten, schreof hij, op 4 Mei 1857, den heer 
de Mirvillc, te Parijs, in verband met do verschijn- 
sclen, bet volgende, dat zeker de aandacht verdient: 
“Plus j ’y reflechis, plus il m’est impossible de les ranger 
“parmi ceux, qui font l’objet de mon art ot de mos 
“travaux” !

En elf dagen later schreef en onderteekende hij: “Qu’il 
“est tout & fait impossible que lo hasard ou l’adresse puis- 
“sent jamais produire dcs effets aussi morveillcux”. (Zic 
de Mirvillc, pag. 30, 31 en 362.)

Alzoo Robert Houdin, die vole vrienden telt onder de 
leden van de Academie des Scienees, die een wetenschap- 
pelijk gevormd man en uitmuntend werktuigkundige is, 
verklaart zich onbevoegd om in deze te oordeelen niet al- 
leen, maar getuigt, dat de zaak aan allc goochelarij vreemd 
is. Dezelfde verklaring legde Bosco af aau Ad. Trollope, 
die zc lict drukken. Maar er ziju daarvoor nog sterker 
bcwijzen. De bekende fabriekant van physische instrumen- 
teu, de heer Thijs, Boulevard du Temple, 43, te Parijs, 
schreef, dd. 22 September 1865, een brief aan de Opinion 
Nalionale, waarin hij verklaarde: dat alle concurrentie met 
de Spiritualistiscke Manifestation voor goochelaars of werk- 
tuigkundigen onmogelijk was. (Zie Pierart, jaargang 1865.)

Zou men na dit alles wel geloovcn, dat er nog “prestidigi- 
tateurs” en “professeurs de jonglerie” werden gevondeu, 
die spreken van “ontdekking van geheimen” endiemetgroote 
plakkaten “ Seances de Spiritisme” aankondigen, zooals 
ook meermalen te ’s Gravenhage geschiedde'?

Welnu, de pogingen van die professeurs (geen Houdins) 
zijn bedroevend om aan te zien. We bidden u, laat u toch
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nimmer vcrleiden, cr uw geld aau tc geven; inderdaadge 
zoudt hot beklagcn. Waarlijk, dan ziju Mediums oenauder 
soort goocbelaars! Men vindt er dames uit den doftigon 
stand onder. Dikwijls falen de proeven. De Mediums vvinnen 
er uiet8 bij dan bespotting; trouwens, tegenwoordig nog 
maar van onbevoegdcn tot oordeolon, onz.

Ook bier, even als ciders, kwamen porsonen voor, die 
sprakcn van ontdekking der toeron van hot Spiritualismo. 
De wetenschappelijke onderzoeker kan zich niet onthouden, 
l)ij zoodanigc bewering glimlacbeud de schouders op te 
halcn; want al ware bet, dat men laugs physisehen, media- 
uisclien of chcmiscben weg de Spiritualistischc Manifesta- 
tiiin kou uabootsen, dan ware daarmede nog nicts bewezen 
tegen do zaak. Niemand denkt meer aau verklarings-tbeoricn 
van geleerden, zooals Faraday, Babinct, Arago. Denken 
bedoelde ontdekkcrs soms, dat hunue uitvindingen langer 
waarde zullen behouden dan de theorien van bovongenoemde 
becren? De uitkomst bewijst juist bet tegendecl. De belang- 
stelling in de toercn der ontdekkcrs vermindert spocdig, 
omdat zij, die met bunne twee goede oogen Spiritnalis- 
tiscbe Stances bijwoonden, zicb zoo maar niet laten beet- 
ncmcn door kwakzaivers, die geon begrip van do zaak heb- 
bende, ze bij bet verkeerde einde aauvatten en tengevolge 
daarvan dan ook de plank misslaan. De outdekkingcn 
zelven sterven aan verval van kracbten baar eigen dood, eu 
zeer spoedig zijn zij uit bet gebeugen verdwenen; terwijl 
de Manifestation steeds in kracbt tocnemcn.

Hot is wel opmerkenswaardig, dat zij, die jaren lang 
bet Spiritualismo ouderzockten, zicb niet spoedig aau cone 
verklariug of oplossing wagen. Personen ecbter, die nim- 
mer iets bijwoonden ol zagen, zooals vele goocbelaars,
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ondornemers van publicko vcrmakolijkhoden, enz., bewe- 
ren inaar dadelijk, dat zij den sloutol van hot gclieim 
bezitten en dezelfde verschijnselen kuunen voortbrengen.

We spraken daar straks van biologie en goochelarij. 
Vatten we dan kortelijk bet feuilleton in de Nieuwe Roi- 
terdamsche Courant, waarvan A. v. 0. op 2 Maart 1872 
het slot gaf. Het is getiteld: uDe Natuurwctenschappen en 
hare loepassingen” en bespreekt bepaaldelijk Engeland. Het 
Spiritisme wordt daarin aangeroerd. Natuurlijk, het ont- 
kennen is voor good nit en men begint in te zien, dat men 
er mee moet rekenen. Na hetgeen we hebben gezegd en nog 
zullen zeggen, knnnen we volstaan, met het stuk van 
A. v. 0. slechts hier en daar even na te zien. Op den voor- 
grond zij gezegd, dat de betweterij, waarmce soms dingen 
worden behandeld, zonder dat de beoordeelaar de geschie- 
denis der zaak, die hij bespreekt, kent, ook hier weer 
kolossaal is. We doen’s mans routine op ons gebied waar- 
lijk nog te veel eer aan, zooals men zal zien.

Na eenige beschonwingen van anderen aard, vol mooie 
termen en onbewijsbare meeningen, komt de schrijver 
eindclijk tot het Spiritisme. Als hij de zaken, die hij bo- 
oordeelt, beter kende, dan zou hij Spiritualisme zeggen; doch 
laten we dit rusten. De zaak wordt genoemd: handigheid 
of goochelarij. Bcwijs voor v. O’s stelling: =  nihil. Ver- 
dor worden Crookes proeven beschreven en gezegd, dat men 
in sommige gevallen gcdupcerd kan w o r d e n . iets dat geen 
nieuws is. Hij bewcert, dat sommige dingen onmogelijk zijn 
zonder zekere gegevens. Nu, die gegevens zijn voorhanden. 
Er zijn oorzaken, die, buiten alle bekendo theorien van 
geleerden cm, zoo vrij zijn, de zwaartekracht tegen te 
werken, melodien op instrumenten te spelen, die druk-
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king kunnen aanbrengen, euz., al noemt heer v. 0. 
die dingen ook “wetcnschappelijke onmogelijkheden” (een 
nonsens-term). Nu doet de scbrijver de dommc vragcu: 
waarom is dit niet zus, en dat niet zoo. Antwoord: om- 
dat men het verscbijnsel moet nemen, zooals hot zicb voor 
doet; omdat men ’t welslagen niet, even als de goochelaar, 
in zijn macht lieeft; omdat redeneeringen eindclijk voor 
feiten en geen feitcn voor redeneeringen uit don wcg gaan. . .  
n’en ddplaise beer v. 0. en consorten! En nu komt:... ecu 
positief bewijs? . . . Wei neen! Er komt nog een vraag, 
namelijk deze: “Zouden groote handigbeid van Home on eon 
“gcbiologeerden toestand van de beeren toeschonwcrs niet 
“een voldoendc verklaring zijn?” De heer v. O’s intclli- 
gontie ten miuste ziet tot keden geen betere. Verbazend! 
Aardige combinatie: handigbeid, plus biologic. Hoe iemand, 
die van het Magnetisme geen begrip heeft, met een stalcn 
voorhoofd zoo'n vraag durft stellen, is totaal onbegrijpe- 
lijk. Het stuk eindigt met een klacht over de toenemcnde 
verspreiding der studie en met eenige phrasen van den 
Engelschman Thomson, dien men in den loop van ons be- 
toog al behandeld heeft gevonden. Die klacht is roerend. 
Thomson is een van hen, die, als A. v. 0 ., de ondank- 
bare taak op zich namen, feiten te willen wegpraten. Ein- 
delijk toont het enkelc woord, dat de heer v. 0. over het 
Magnetisme waagt mee te spreken, ook zijn volslagen on- 
knnde op dit gebied. Waarom spaart men toch zichzelven 
niet nicer? We herinnerden ons, in verband totdwaashe- 
den van dien aard, steeds de eerste acte van La belle 
Helene, waarin de parodie op de Olympische spelen gclc- 
verd wordt. De kampstrijders zullen proeven van hun dicht- 
talent en hun “Witz” in het stellen van charades afleggen.
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E6n van lien, die hot ook had gewaagd, den zangberg tc 
bestijgen, treedt met liooge borst voorwaarts. Het is, mee- 
nen wo, Ajax II. Hij rccitccrt het volgcudc:

//Chaque chaine a deux poids; 
r/Chaque peine cn a trois.”

Zoo iets ten minste. We onthouden die dingen zoo pre- 
cies niet. De rechters verzinken in nadenken. Eindelijk 
neemt Menelas het woord en brengt het volgende advics 
uit: “C’est doux a l’oreille, mais §anc signifie rien.” Ziet- 
daav, waarde lezeressen en lezers! wat zich onwillekeurig 
aan ons opdrong.

Men heeft ten alien tijde menschen aangetroffen, die be- 
weerden, het onmogelijke te hebben uitgevonden. De vraag- 
stnkken van het perpetuum mobile, de kwadratnur van 
den cirkel, enz., waren voor hen kinderspel. De personen 
van die categorie, mogen echter hebben uitgevonden wat men 
wil, . . .  zeker het buskruit Diet, en wanneer zulke quasie- 
ontdekkers door hunne uitvindingen bekend worden, is 
dit nimmer in bun voordeel.

Nog treft men personen aan, die zeggen: zulke dingen 
zijn onmogelijk, of: wetenschappelijke onmogelijkheden. Ecu 
gebrek in logischen vorm. Alvorens omtrent eene zaak uit- 
spraak te doen, behoort men tevragen: “Is het waarbeid ?” 
en die vraag voor zichzelven tot duidclijkheid te brengen. 
Consequent intusschen zijn zulke tegonstanders niet heel 
erg. Ze ontkennen het bestaan der zaken, en toch schrij- 
ven en praten ze er jaren lang tegen, en die slechts “in 
de verbeelding van sommigen bestaande dwaasheden”, 
zooals zij ze noemen, houden hun den slaap nitdcoogcn.

Iloort eens, wat de beer Pierart, uitgever van de Revue 
Spiritual isle, een tegenstander van dat slag, antwoordde.
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Hij bewoont een klein buitenverblijf, nabij Parijs, mid
den in dickt geboomte gelegen. Op zckcren tijd ontmoette 
hij een jongman, die zich met de jacht vermaakte. Hij 
zegt, dat het een vau die Parijsche Robins des bois was, 
die in honderd schoten wel kans zien, den stuk wild te vellcn. 
Nauwolijks had onze jager den heer Pierart bemerkt, of 
hij riep nit: “Daar bebt ge nn ddn van die lieden, die in 
de 19° eenw Frankrijk nog zoeken te domperen! Hoe durft 
gij nog voor den dag komen on u vertoonen zelfs midden 
in het eenzame boscli? Ga terng in uw spclonk, sebaap 
van Panurgus met uwe spoken!

Met dcrgelijke lui un moot men de kweslie liever niet
besprcken. Die or over spreken wil, moet daartoc bet rccht

/
hebben vorkregen door onderzoek. Men spreekt immers 
met geon blindc over kleuren, met gecn lamme over do 
soliditoit van vdlocipedes , enz. Dit meende ook Pidrart on 
hij antwoordde ongeveer: “Ga nw weg, o, gcweldige 
“Nimrod! geduchte man dezer wouden, die alleen moedige 
“liazen znlk een ontzettenden sebrik bezorgt en wiens 
“bestaau zoo onberekenbaar nnttig is voor de bnskruit-fa- 
“briekanten. Wanneer gij, in plaats van nweschietbanen, 
“zonder eenige vrucht, meer bibliotheken had bezoebt, dan 
“zoudt gij weten, hoeveel jaren mijns levens in ernstige 
“sludien voorbijgingen. Volg mijn voorbeeld en ik sta n 
“te woord”.

En bierop, zegt hij, trad ik in mijn huis, sloot de deur 
en zettc mij aan het schrijven. Nu, het is Pidrart wel te 
vergeven, dat hij ditmaal, bij groote uitzondering, op derge- 
lijken onzin eens antwoordde,. . hij, diegewoonlijk zwijgt, 
welk stelsel zeker de voorkeur verdient met dczulken, al 
is ook op deze categoric van bestrijders bet gezegde van
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Mrg. Dupanlonp raajir al tc dikwijls van toepassing: “Quaud 
il s’agit d’injures, votre art cst fertile”.

Het zou inderdaad onverklaarbaar zijn, 7,00 iemand, 
die slechts ecu oogenblik het gczond verstand laat sprc- 
ken, uiet spoedig van bet gcwicht der 7,aak on het 
belang van de nasporingen op dit gebied overtuigd word. 
Men denkc maar eens na! ’t Is tocli wel 7,onderling, niet 
waar, dat 7.00 maar in eens tal van wetenschappelijkc 
mannen zich met kwakzalverij 7,ouden ophouden, of aan 
cen soort verstandsverbijstcring lijdomle worden? Denkt 
eens: rcchters, die zich 7,00 maar latcn bcetnemcn! geestc 
lijkcn, die vroeger over de lichtgeloovigheid hunner gemeen- 
tenaren lachten! genceskuudigen, die gevaar loopeu, hunne 
patienten te vcrlie7-cn! letterknndigen, wier naam or mode 
gemoeid is ! In een woord: vertegonwoordigors der verliehte 
klasse zouden met aandacht en ingespannen studio cen 
versehijnsel nagaan, dat 6f alleen in liunno kranke vorbeel- 
ding bestond, of zich oploste in eenige nictsbcteckcnende 
handigheden of kunststukjes.

We bekennen in geinoede, dat het toch wel wat al te 
sterk zou zijn eu dit versehijnsel verreweg nog wonder- 
lijker zijn zou dan de Spiritualistischc Manifestation zelven, 
ja! zeker het “raarste allcr wonderen”, dat intusschen alweer 
een onderzock naar de oorzaak overwaardig zou wezen. Wil 
men dan met alle geweld de onderzoekers krankzinnigen 
noemen? Welnu, men zij consequent en noemc dan b. v. 
00k Socrates, Pythagoras, ja! al de groote geesten der 
oudheid alzoo, benevens uit onzen tijd tal van beroemde 
mannen. Docn de tegenstanders van bet onderzoek dat, 
welnu, dan zullen wij gaarne de eerste zijn, die hen wijs- 
geeren bij uitnemeudheid noemen, die alles weteu, alles
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kunnen oplossen, zelfs bet einde van bet oneindige gezien 
hobben, of kunnen weten. Wanneerwij, voorons, dequa- 
lificatie van “dwaas” op iemand moestcn tocpasscn, dan 
bokonnen we gulweg, dat we dit liever op zoodanigen 
tegenstandcr zonden doen, dan b.v. op Socrates, die toch ook 
beweerde, een bescbermgeest te hebbon, gelijk bekend is.

Zij, die de zaak niet kennen, of hot onderzoek wen- 
schen tegentehonden, hetzij uit lichtschuwheid, of uit andere 
oorzaken, wijzen wel eens waarschawend op voorbeclden 
van personen, die, tengevolge van de studie van het Spiri- 
tualisme, krankzinnig zijn geworden. Dat klinkt verbazend 
ernstig; docb we verzekeren u , dat, gelijk bekend is , de be- 
volking der krankzinnigen-gestichten voor een groot deel be- 
staat uit mijmeraars over godsdienstige kwestien van deze of 
gene ricbting. Wie nn zou uit dit onwedersprekelijk feit het 
gevolg trekken, dat godsdienst gevaarlijk is ? Dat zou imraers 
te dwaas zijn. Zij, die dit soi-disant argument tegen het 
onderzoek aanvoeren, bedenken niet, dat, indien het aantal 
krankzinnigen hicr beslissen kon, zeker bet Spiritualisme 
het gunstigst zou uitkomen onder alle zaken, die alzoo aan- 
leiding tot krankzinnigbeid kunnen geven.

Men vindt personen, die zoozeer tegen bet onderzoek in doze 
zijn gestemd, dat zij rondweg bekennen: “Ik zou het niet go- 
looven, al zag ik het ook.” Nu, dat is in zekeren zin juist. Als 
men gezien cu good gezicn heeft, is gclooven overbodig. Wij , 
voor ons, qdooven dan ook van do gebeolc zaak al bitter 
wcinig. Wij weten, dat ze waarhcid is. Dat is boter!

Menscben, die dergelijke redeneeringen uiten, herinneren 
aan de fabel van Vacqueric, waarin een visch aan andere 
waterbewoncrs bet verbaal doet zijner ontmoeting met een 
duiker, en die niet wordt geloofd, omdat de visscben-

3
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intelligence zich geen denkbeeld kan vorinen van een wezen, 
dat geen kieuwen of vinnen bezit en zich ovenwel in ket water 
voortbeweegt. In de fabel belackt een sceptiscke tarbot de 
eenvoudigheid van den verhaler; een denkende tong spreekt 
van wiskundige onmogelijkheid; een geleerdc sckildpad scluidt 
bet lioofd, en een vernuftigc oester glimlacht met minachting.

Nu, zoo i s ’t ook in ket dagelijksck leven mot velen, die 
van ket hier bekandeld onderwcrp kooren gewagen. En toch, 
Vacquerie’s visch had juist gezien!. . . en toch, de ouder- 
zoekcrs zagcn, voelden en hoorden zccr gocd!

Men diende meer to letten op hot gczegde vau Laplace, 
in zijne Theorie amh/tique du calcttl des probability: 

“Nous sommes si 61oign6s de connaitre tous les agents 
“de la nature et de leurs divers modes d’action, qu’il serait 
“peu pkilosophique, de nier l’existence de pkenomenes, 
“uniquement parce qu’ils sont iuexplicables dans l’6tat actuel 
“de nos connaissances.”

De feiten nu van ket Spiritualisme zijn waar of valsck. 
Zijn zij waar, dan behoort men ze vbbr alle andere te on- 
derzoeken. Zijn ze valsck,. . .men bewijze dit duidelijk en 
onwederlegbaar en sckerme niet met woorden.

Hen, die beginnen met vragen: hoe ket mogelijk is, dat 
onzichtbare krackten voorwCrpcn kunnen bewegen, wijzen 
we op stoom, eleetriciteit, gasson, enz. Ge ziet, ook de 
Spiritualistische Manifestation staan kierin niet alleen. Men is 
met stoom, eleetriciteit en de werking der gassen, enz. alleeu 
maar wat meer vertrouwd geworden; terwijl men in ket aige- 
mceu van de laatsten uog zeer weinig weet;. . . zietdaar het 
onderscheid. Intusscken, alle gevraag naar mogelijkkeid valt 
weg, waar feiten plaats vinden. Wanneer de dingenernn 
eeumaal, in spijt van alle redeuecriugen, zijn, keeft men zcal-
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leen te onderzoeken. Dat is volgens het gezond verstand 
handelen. Ze wcgpraten zou gemakkelijk wezen; maar dat 
gaat niet. Een reddeloos vcrloren stelling kan nu cenmaal 
zdo niet worden bekouden.

Er zijn, gelijk we reeds zagen, menschon, die zich zoo 
ontzettcnd boos om die Spiritualistisehe verscbijnselen kun- 
ncn makon, dat het l)ijna niet to begrijpcn is. Hoe ver- 
bazcnder Manifestation, hoc grooter woode, zooals b. v. bij 
de Westminster Review, on ook lui bier, als we noctnden.

Men moge met Varley gematigd schrijvon: “Het is zon- 
“derling, dat, toen Crookes een mededeoling inzond over 
“zijn nieuwe ontdekking van het Thallium, (een metaal) 
“ge dat verslag dadelijk geloofdet, even als soortgelijke 
“mededeelingen; terwijl ge het getuigenis van tal van per- 
“sonen, over het Spiritualisme, verwerpt zonder mderzoek, 
“on do mededeelers: leugenaars, kwakzalvers, enz. noemt 
“en ze behandelt, als men Galileo c. s. deed”; . . . men moge, 
kortom, nog zoo gematigd zijn,...er zijn tegenstanders in 
massa, die zich niet ontzien, letterlijk beleedigingen te ge- 
bruiken. Geen Medium blijft ongemoeid. Een nieuw Me
dium is, volgens die lieeren, een nieuwe bedrieger, hetgeen 
eckter niet belet, dat die “bedriegers” zeor gezocht zijn 
bij hoogst beschaafde en aanzienlijke personen.

In den regel zijn znlke tegenstanders woordzifters, of hebben 
een vreemd zwak. Zonder zichzelven te noemen, vallen ze 
b. v. Spiritualistisehe schrijvers als persoon aan en trachten 
hen belachelijk te maken. Zoo wordt voor den grooten hoop 
de aandaeht van de zaak, vvaar het eigenlijk op aankomt, 
afgeleid. De domme massa lacht en men heeft’t gewonnen, 
zou men denken? Ja! in ’t land der blinden, waar de 
etinoogige koning is :... niet bij personen, die zien, hooren

3*
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en (lenkcn. Zoo sprak een onzer bestrijders, dien we reeds 
releveerden, dock nu maar niet op nicuw zullen doen blo- 
zen, van “zekevon meneer Riko”, waarmee hij schrijver 
dczos bedoeldc. Van den eersten onderzoekcr, Majoor 
.1. Kevins, in onze vovige brochure gesehetst, werd ge- 
sproken als van een “gcestcnbezwecrdor”. In de Delftschr. 
Conrant uoenide zokere medicijnmeester de onderzoekers 
“tafoldansmeesters”, enz. Eu dat alles anonicm.. .Hoe raoe- 
d ig l.. .Zoo 8leepto, op 13 Augustus 1872, llel Vaderlnnd 
hot Spiritualisme als bij de haren in een dronkemans 
historic!. . . Hoe degelijk!

Mon kan do uitvallcn dier overigens niet gcvaarlijke 
tegonstanders met recht als letterkundige curiositeiten aan 
merken. B. v. ge verhaalt eenig verschijnsel te hcbben go- 
zicn, en ze schrijven nw zien aan indigcstie toe. Ge dcelt 
mee, dat ge de eenvoudigsto tafelboweging hebt waargo- 
nomon en men daagt u uit, (gelijk te Londen geschiedde) 
het Wellington Monument in bewcging te brengeu. (Bij 
ons zou men kunnen zeggen: het paleis voor Volksvlijt.) 
Een getuige zcgt, door handen te zijn aangeraakt, die geen 
der aanwezendcn toebehoorden en men vraagt hem, of hij 
wel zoker was, dat hot Medium geen kunsthauden aan zijn 
voeten had gebondcn; dit deed men ten minsto omtrent 
Home. Het hicr besproken soort tegenstanders redeneert van 
de onderzoekers als “domkoppen”; ze treffen (?) met: '‘aan 
“geboreu stompheid, beklagenswaardig bijgeloof”, cnz. enz. 
Zoo meendc indertijd Dr. Donkersloot, in de Genecsk. Couranl, 
dat Majoor Kevins een “homeopatischedosis hersens” bczat.

De Heer Ising sckrijf't alles aan spierbewegingen en 
onbewuste werkingeu toe. Na de verschijning van Afl. 1 
van het Spiriliscli Tijdsclirift, fabriceert ZEd., die onder
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de onbeduidende tegcnstanders een ecreplaats innccmt, een 
artikel voor den Spectator, onder den titel “Kranke gees- 
ten”. Waarschijnlijk is die titel een onbewustc reflectie 
van eigen-beoordeeling. ZEd. zal wel zoo’n groot be- 
zwaar niet zien, dit aan te nemen. Hij houdt toch erg 
voel van die explicate. Daar wij op bet terrein van 
bet Spiritualisme niet van bet bouwen van stcllingen uit- , 
gaan, laten wo zijn bestrijdiug van bet systecm Medium 
Rose in bet midden. Onze raisonneur vindt, dat zekere 
uitdrukking van “den geest Ansolmus” doet denken aan 
grof zout en fijn zout, en bij vindt dat zod dwaas, dat 
bij dan ook steeds do uilerste zorg draagt, dat, bij zijn 
gesekrijf over bet Spiritualisme, nooit aan het minste zout 
kan worden gedaebt.

De Heer Ising is dezelfde, die indertijd door den vol- 
bloed “Dageradiaan”, waarop we in ons eerste boekje we- 
zen, zoo ad rem op zijn plants word gozet. Of hij cr voor 
uit zal willen komen, valt te betwijfolen, en loch. . . 
ZEd. is nog niet genezen! En loch vindt de Spectator, 
dat bij “den staf over de zaak gebroken heeft” !! Zoo 
ergens, dan geldt hier het: “Les gens que vous tuez se 
portent assez bien!” We kunnen er tot stichting van onze 
tegonstanders bijvoegen, dat, niettegonstaande al bun non
sens, de bolangstelling ook in Nederland sterk toeneemt, 
en b. v. keeren studenten onzer universiteiten zeer dikwerf 
tot onderzoekers komen, om hen te raadplegen, waarbij zij 
toonen te begrijpen, dat bet onderzoek van veel bolang 
voor de toekomst is. Ieder, die hen-emu besil, is bet ge- 
wiebt der zaak zoo klaar als bet daglicht;... alleen onzen 
woordenknutselaars niet!

Waarlijk, laten bestrijders, als nu ’t laatst genoemd, van
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ons cen gomoedelijkeu raad aannomen en zicb nict zoo 
in al lnm kleinlieid aan den den/ser vertoonen! ’t Zal bun 
good doen. ’t Is hnn eigen belang!

Denkcrs, zooals Johann Gottlieb Fichte, Kants tijdge- 
noot, sprekcn eenigszius anders. Die philosoof scbrecf o. a. 
op 7 Julij 1871, uit Stuttgardt, aan G. C. VVittig, te Bres
lau, dat bij do verschijnselen na grondig onderzoek aan- 
nam niot alleen, maar dat or geeu kans van verklaring 
bestond, zonder do werking van “bovenmenscbelijke we- 
zens” aanteneraen. . .  Z6b spreekt een Fichte, beeren!

We zeiden reeds: geen vcrdraaide voorstellingswijzen 
der dingen maken foiten ongescbied. Dit is een macht- 
spreuk. Gaavne geven wij dit toe; doch ze bevat de waar- 
beid. Niet alzoo die van de tegenpartij, welke beweert: 
“Zulke dingen zijn er niet” ! Er worden ook nog licbt- 
boofden gevonden, (oude spelling met </ natuorlijk!) wier 
begripsvermogen niet sterk genoeg is ontwikkeld, om de 
volgdrde eeuer redeneering te vatten en die gretig iedere 
golegenbeid tot parodieeren en spotten aaugrijpen. Wat 
toch heeft men al nict bespot? Weet ge ecbter, waarmee 
we ons troosteu? Met de waarbeid der beweriug: dat ook 
lachen en spot niets ongedaan maken, en niets v66r nocb 
tegen eene zaak bowijzen. We bebben ons wel eons wat 
anders latou opdringen, dit namelijk: dat het gcdurig ge- 
bruik van spot en geestigheden ecu bcwijs is voor de vcr- 
dachtc gebaltc van bet gczond verstaud van den gcbruikcr 
van dat middel, en boveudien niot sterk pleit voor do 
aanwezigkeid van positieve bewijzen.

We vatten het dan ook tegen zulke bestrijders, die men 
onder waarlijk bcsohaafden tromveus niet veel aantreft, niet 
zvvaar op. De eerste de beste kau woorden uiten, waaraan
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beteekenis ontbreckt. Ook ben tillen we niet zwaar, die 
twijfelen aan de gezondkeid van ons denkvermogen, orn- 
dat we vreemde zaken meedeelen, die zij niet begrijpen; 
nog veel minder dezulken, welke onbescbaamd icmand, dion 
zij niet kennen, als leugenaar durven qualificeeren.

We rekenen met de zoodanigen, die oprecbt pogingen 
tot opheldering wagen, en die toonen, daartoe hot recht to 
hebben door onderzoek ; . . .  niet door bet bijwonen van een 
paar S6anees, waaronder, als altijd, mislnkte,.. .maar door 
volhardend onderzoek. Ware bet nu en dan niet bepaald 
noodig, men zou met niet-onderzoekers niet meer in dis- 
cussie treden. Men kan took iemand, die van eene zaak, 
jaren laug door ons opletteud nagegaan, volstrekt niets weet> 
en alles alleen van een oppervlakkig kijkje of van booren 
zeggen keeft, de eer eener repliek bijna niet aandoen, 
ware ’t niet, dat ze nu en dan eens flink op hnn plants 
dienen te worden gezet, die meepraters! Inlichtingen gc- 
ven is wat anders. Daartoe is ieder solide onderzoekor 
verplicht tegenover oprechle manncn.

We spraken nog niet van den inktvermorser Debay, om 
er nog maar een te noemen, die o. a. in zijn boek: 
Vei'bonjmheden van den simp, allerdwaast knutselt met 
vreemde termen, outzaglijk veel beweert, maar niets koe- 
genaamd bewijst en die zelf b. v. nooit ket onbcdnidend- 
ste Magnetisckc versckijnsel voortbrackt. Die mynheer Debay, 
van wieu men ook producten in hot Hollandscb vortaalde, 
is eon zonderling sckepscl. Zoodra bcmerkt hij niet, dat 
or mot eenig oudcrwerp geld is te verdioncn, of kij grijpt 
naar de pen. Reeds bcstonden van hem b. v. de Hygiene 
dcs chcveux, etc., Manuel du parfumeur, Dc biografien 
van Lais on Ninon de Lenclos, Les nuits Corintkiennes,
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ccne beschrijving van de 30 scboonbeden der vrouw (!!), 
toen hij van de Manifestation hoort gewagen. Hij vat de 
pen op en schrijft een “Histoire dcs Sciences Occulles", die 
naar niets gelijkt. Als nu zijne beschrijving van de 30 scboon- 
hedeu der vrouw met even vecl kennis van zaken is gescbre- 
vcn, als zijne verkandolingeu over onze studie, dan kuu- 
neu we hen, die in ’t'eorste gebicd bijzonder belang stellcn, 
aanradcn, zich ook in dat goval niet te vecl op ziju orake- 
lon to verlatcn, maar, als ze dal noodig oordeeleu, oneindig 
liovcr eigen ondervindiug to raadplogon. Intusschen, blijkens 
genoemde publication, scbijnt Debay bet tcrrein van de ken
nis der schoono sexe nog al met zokere voorlielde te kcbben 
geexploitcerd. En zoo’n schrijver zal nu autoriteit heeton!!

Ook Morin, die later, bij waarneming, tot in bet over- 
(lrevcue van mirakelen en wonderen riep, was een schrijver 
van dergelijk onbeteekenend gehaltc, die alleen imprcssio 
rnaakte op onkundigen; dezulken slaau moermalen om als 
weerkanen.

We kunnon de verleiding geen weerstand bieden, nog 
een curieus staaltje van dwazeu tegenstaud aantebalen,. 
een voorbeeld, dat zouder de minste moeite met lalrijke 
dergclijko, somtijds nog zotter bandelingen, zou ziju te ver- 
meerderen. Het is uit den laatsten tijd.

Volgens de Presse, bevatte het Engelsche blad, de Standard, 
een artikel van zekeren beer Faulkner, die daarin ver- 
klaarde: als fabriekant van natuurkundige instrumenten, 
gedurcnde ondcrscbcidene jaren, leveringen van magneten, 
electriscbe batterijen, ijzerdraad, enz., te hebben gedaan 
ten behoove van Spiritualisten. (Evenals nu nog enkele 
malen te London door zekere lui “Spirit-rappingham- 
mers” !! te koop warden geboden.) De Presse grijpt deze
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de voorstanders verpletterond is ; dat hot Spiritualisme stuip- 
trokt; dat door die middelon de geesten klopten; dat de 
tafols op dozelfde wijze hare sarabaudos uitvoerden; dat de 
voorstanders het verstandigst deden, zicb nu maar aan aller 
oogen te onttrekken; dat de naam van Faulkner nu zoker 
door de tafels onder den voet zou worden gctrapt,. . .en 
dergelijken nonsens meer. Kortom, de Prcsse sprak over het 
Spiritualisme een vonnis uit, gelijk aan dat, in 1842 tegen 
John Francis gewezen. Doze werd veroordeeld om gehangen, 
daarna onthoofd en bovendien nog gevierendeeld te worden,... 
iets, dat afschuwelijk en een schande voor die wetgeving zou 
mogen worden genoemd, zoo ’t niot allerongcrijmdst was. 
Bovendien zong genoemd blad nog een de profundis op 
het graf van het nu voor goed onschadelijk gemaakte Spi
ritualisme. De ernst daarbij, deed denken aan Gregoriaau- 
sche kerkmuziek.

Het artikel deed zeker de kenners der zaak lachen. Er 
is toch volstrekt geen gevaar in te bekennen, dat er zeker 
wel personen zullen worden gevonden, die zieh als Medium 
voordoen en licktgeloovigen zoeken te bedriegen. Doch men 
wete: zulkc nietswaardigen kunnen degenen, die op de 
hoogte van de zaak zijn, niet misleiden. Zoo zagen we 
meermalcn kwakzalvers, Stances de Spirituisme (Sic), 
Magnetismc of Clairvoyance aankondigen en ellendige na- 
iipingen lcveren. We herinnercn ons or eon, die zich graaf 
noemde en die voor oningewijden de uavolging van het 
Mediauimick ontknoopen van koorden b. v. erbarmelijk 
vaardig uitvoerde. Zijn Magnetische Stance was plat en 
van het gehalte der clairvoyance, zooals die voorkomt in 
den “Spiegel des gekeims” op onze kermissen. We vragen nu
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ecus iu gcmoede: welk nadcel kan znlk bedrog aau dc zaak 
cigenlijk docn ? . . .  immers geen! — Deugt dan geon gods- 
dienst, omdat daarmede, helaas! zoo dikwerf bedrog door 
ellcndigen werd gepleegd ? De verantwoording voor bedrie- 
gers, of hen, die, ter bevordering van materieele belangen, 
de zaak exploiteeren, of er mee knoeien, komt tocb niet ten 
lastc van de tallooze eerlijke, wetensckappelijke, vvelmee- 
nende onderzoekers. Bedrog kan geen waarkeid vernietigen!

Men zal toch wel zoo dwaas niet zijn, om b. v. met de 
producten van een nithangborden-schilder te willen be- 
wijzen, dat aesthetiek in de kunst in onze dagen wordt 
gemist? Gaan we na dezen tusschenzin nu weder voort 
met de apotheose voor de Presse, die al heel leelijk 
dupe werd. Kort daarop bevatte een No. van het Spiritual 
Magazine een stuk over den heer Faulkner, dat het ar- 
tikel van den Standard op uitvoerige en goede gronden 
tegensprak en waaruit duidelijk bleek, hoe dat blad het 
slachtoffer eener behendige mystificatie werd. Een niet-on- 
derzoeker had het niet van zich kunnen verkrijgen, zulke 
crgorlijke onwaarheden lijdelijk te hooren debitcoren. Nam 
de Presse die weerspraak over ? Zekcr niet! want dan viclen 
allc would-be geestigheden in het water, en de armc schrij- 
ver zou zelf wel niet hebben geweten, waar te vluchten, om 
zich voor aller spottenden glimlach te verbergen. We deelcn 
dit feit mee, opdat het een les zij voor redaction, die 
genoigd mochten zijn te oordeelen, zonder op de hoogto to 
wczcn, of die ongemotiveerden tegenstand voorstaan. Men 
ziet, hoe het dan afloopt. In het algemeen: do Fransche 
bladen toonden de minste zaakkennis. In hunne redenee- 
ringen zit minstens evenveel fond, als men zou aantreffen 
iu eenc verhandeling over de ontwikkeling van het schoon-
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beidsgevool bij de Semitische volkon, te kouden door een 
idioot. Wij editor konden weer zeggen: “Dio’t laatst lacht, 
lacht ’t best!

En biermee laten we de bestrijders rusteu, om ovortegaan 
tot de redeneeringou der voorstanders van bet onderzoek.

We deden reeds opmerken, dat in de studie van het Spiritua- 
lisme twee duidelijk van elkander to ondersebeiden scholen be- 
staan. Dit zeer belaugrijk punt verdient nadere uiteenzetting.

Ecu van deze, door den beer Rivail — beter bekend onder 
zijn pseudoniem: Allan Kardec — in Frankrijk gegrondvest, 
beeft minder met de studie der feiten op, en plaatst spe- 
ciaal de moreele gevolgtrekkingen, uit die feiten door 
baar afgelcid, als leerstelling op den voorgrond. Ze spreekt 
dan ook steeds van “doctrine” en “enseignement” en duidt 
Kardec onveranderlijk aan onder den naam van: “le maitre.” 
Men kan omtrent hetgeen door de “doctrine” is te verstaan 
raadplegen bet “Livre des esprits”, door Kardec geredi- 
geerd,... een boek, dat onderscheidcne uitgaven telt. Daarin 
komt de verklaring dor geheele zaak (namelijk altijd van be- 
doeld standpunt uitgaande) voor, en wordt cosmogonie, tbeo- 
logie, geologie, cnz. enz. behandeld. Dat werk noemt de zaak 
in kwestie niet Spiritualisme, maar Spiritisme, . . .  een term, 
door Kardec uitgevonden en aangegevon. Het geeft een vol- 
ledig, nieuw religious systeem, met uitgebreide voorsebrif- 
ten over moraal, enz. en kwam in de wereld, naar aanlei- 
ding van dict6s van Mad11. Japhett, de somnambulo van Rous- 
tan. Uit goede bronneu woten we, dat Kardec, tijdens de 
eerstc uitgaaf op de pers was, er berkaaldelijk zelf ver- 
anderiug in braebt. Ook volgende uitgaven werden telkens 
vermeerderd en verbeterd “en dat alles, niettegenstaande 
het boek door superieure geesten was gedicteerd” !!
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Wat men nu ondcr don term “Spiritisme” hebbe tc 
verstaan, blijkt, bij de studio der talrijke vverken van die 
school, als ook uit do lieime Spirile, duidclijk, namelijk: 
“Do leer, door de gecsten verkondigd.” Zij, diezieb, zon- 
der die leer aantenemeu, evenwel Spiritisten noemen, wor- 
den juist in den laatsten tijd door de Revue bevig door- 
gehaald en genegeerd, als aanhangers van bet Spiritisme.

Wil men ’t kort, duidclijk en uit officieele broil weten, 
dan deelen we mede, dat ons op een vijftal vragen aan 
de Societe Spirite, dd. 27 Maart 1872, onder bet officieel 
en tete van de Revue Spirite, en met onderteekening namens
de vereeniging, door den beer Bittard werd gesebreven:

*

1”. Dat de Societe Spirite geen under en vorm aan het Spi- 
ritisme toelcenl, dan dien Kardec daaraan, vooral in 
zijn Livre (les esprits gaf, well: boek lot grondslag 
dienl en buiten helwelk zij geen leerslellingen op het 
gebied in kwestie erkcnl: /evens, dat zij de verschijn- 
sclen, zonder de leer, niet aanneemt.

2°. Dal men geen Spiritist lean zijn, indicn men de rein- 
carnalie of ecnige anderc lecrslelling van genoemd werk 
verwerpt.

6 \ Dat het grond-idee der reincarnalie, volgens Kardec, be-
i stoat: in het zoo dikwerf op deze wcreld lerugkeeren, 

totdat zckcre grand van volmaking verkregen is, incl 
verlies van herinnering aan vrocgcrc levenslocslandcn.

4\ Dat Kardec, door Spiritisme, alleen liel onder No. 1 
omschrevcne verstond, en dat hem alleen het recht der 
interpretatie van den door hem aangegeven term rech- 
tens loekomt.

5". Dat zij, die zich tot desludieder feiten bepalen, zonder
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aanname van de leerstellingen in lewestie, geen Spiri- 
lislen, maar Spirilnalisten zijn.

Hot spreokt wel van zelf, dat we, alvorens doze, wat 
duidolijkheid betreft niets to wenschen overlatcnde antwoor- 
don tc ontvangen, sodort jaren op do hoogte dcr zakcu 
waren. Wc hechten cr echtcr aau, bet positief en oflicieel 
bewijs voor dc juistheid onzor definitic in handen tc heb- 
bon, voor bet geval, dat die dctinitic soms mocht worden gc- 
wraakt. Met ziet, hot echte Spiritisme verklaart bet ondcr- 
zock gcsloten. Hot is geroed en bepaalt zich tot de toe 
passing van het resultaat. We zijn volgaarne bercid, aan belang- 
stcllendon van bedoeld schrijven inzage te verstrekken. Zij 
nu, die het groote Livre des esprits niet bezitten, kunnen 
b. v. raadplegen het kleine boekje van Kardec, gctiteld: 
Qu'esl ce que le Spiritisme ? alwaar, op pag. 2 der voor- 
rede, al dadelijk op die vraag wordt geantwoord, dat 
het is: la doctrine foodie sur l’existencc des esprits, of wel: 
“la science dc tout ce qui se rattache a la connaissance des 
esprits.” In dat zelfdc boekje wordt de “doctrine”, bier be
doeld, “zeer beknopt” uiteengezot. Die beknopte uiteenzet- 
ting echtor omvat nog altijd 85 stellingen, die men als 
Spiritist hebbe te onderschrijven. (Zie de 5 punten boven.) 
Zondcr de reincarnatie — het denkbeeld, dat de Revue Spi- 
rite verdedigt — heeft bet “Spiritistisch geloof” geen reden 
van bestaan. Dit is de letterlijke uitspraak van genoemdo 
Revue. (Zie 1872, pag. 1 en 37.) We zouden dozeaanha- 
lingen met tal van andere kunnen vermeerderen. Wc mee- 
nen eebter onze bewering: dat bet Spiritisme mecr do 
leerstollingen dan bet onderzoek der feiten op den voor- 
grond stelt;. . .dat het mcent alles to hebben opgelost en do
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waarheid wil vaststellen, met verwcrping van hetgeen niet 
met eon bopaalde zionswijze strookt, (Zie de 5 punten bo- 
ven, onz.) overvlocdig te hebbcn bewezen. Het Spiritisme 
brciddo zicb in Frankrijk, vooral onder de arbcidcnde klasse 
(te Lyon, enz.), stork nit. De verwezcnlijking dcr profctien 
over spocdigc rogencratie van ons geslacht, etc. blijft echtcr 
nog altijd nit.

De andorc school, die namclijk van het Ondersoelivan lict 
Spiritmlismc, bcwecgt zich jnist voornamelijk ophctgcbied 
dcr feileti. Zc zoekt vooral naar de wettcn, welke bedoelde 
feitcn regeoren; maakt voorshands nog slechts zccr voor- 
zichtig en weinige gevolgtrekkingcn, die zij toetst aan de 
uitspraak van het gczond verstand; staat aan de “commu
nications” en het “enseignement” slechts een zecr ondergc- 
schiktc plants toe, en outveinst zich de groote schaduw- 
zijde dcr zaak, namelijk: het onbekendc van de wetten 
der verschijnselen, de tallooze onjuistheden in de beko- 
men communication, en de daaruit voortkomende moeie- 
lijkheid der logische gevolgtrekking, niet. Ze noemt het 
onderwerp in kwestie dan ook met den algemeenen naam: 
Spiritualisme.

Het hoofd dier school in Frankrijk, de heer Z. J. Pi6- 
rart, omschrijft den wcrkkring zijncr richtingopverschillendc 
plaatsen. Zoo zei hij b. v. in 1859, op pag. 228 zijner Revue 
SpiriltuUisle: dat het onderzoek omvat: alle feilen, lecr- 
stellingen, redcneringen, die de hoedanigheden des geestes, 
zijn onafhankelijlcheid van de stof, zijn ousterfelijlcheid, enz. 
aantooncn ; en verder: de sludie der gecslclijke beginselen 
(essences spiriluelles), oorzalcen van zooveel verschijnselen ofi 
verschilletid gebied.

In 1863 verklaarde hij, op pag. 216 dierzelfde Revue,
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dat in het gcbeel der feiten cu leerstcllingen datgene mocst 
worden opgespoord, wat dienen kon voor de studio van de 
eigenschappen lies geostes on hot aantoonen der onsterfe- 
lijkhcid, en dat men zicb bekoorde to houden op het zui- 
ver terrein van bet wetcnschappelijk onderzoek en logiscb 
dobat. Ziedaar, hoe Pierart en met hem Engcland en Ame- 
rika, het hedendaagsch Spiritnalisme omschrijven. Zie vcr- 
der de jaargangen der Revue Spirilualisle, The Spiritual 
Magazine, de voornaamste Amerikaansche tijdschriften, onz. 
Hot versckil tussebeu beide scholen is dus, zooals men zict, 
niet goring. De eorsto zet leerstcllingen, de laatste feiten 
voorop, en beiden blevon hun systeem, van bun ontstaan 
tot op beden, consequent getrouw.

Hoewel nu door de beoefenaars eener studie het best 
kan worden aangegeven, wat zij vooral wenschen te behan- 
delen, zulleu we tocli even naar definition van andcren 
omzien.

Hetwoord “Spirilisme” missen we innagenoegallc bekende 
woordenboeken. Natuurlijk, bet is nog nieuw. Waar we bet 
echter aautroffen, werden er dikwerf de allcrongerijmdste 
omscbrijvingen van gegeven; . . .  een juiste vonden we, bniten 
de wevken boven gonoemd, nergens. Zoo zegt de Conver- 
salions-lexicon, 13cr Band, dat het Spiritismc de moderno 
uitdrukking is van bet, sedert onbeugelijke tijden, in de 
onbeschaafde menschheid vastwortelende geloof aan bet 
verkeer met geesten, door bezwecring en toovermiddelon. 
Hoe wilder en rawer de toestandeu dev menschheid zijn, 
des te meer heerscht dit geloof. (Dit voegt de Lexicon er 
bij; niet wij.) Dergelijke omschrijvingen nu zeggen al heel 
weinig en zijn bovendion zeer bepaakl onjuisl.

Hot woord “Spiritualismc” vinden we in elk groot woor-
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denboek. De Lexicon zcgt: dat ket is do leer, dat de geest 
van bet lichaam ondersehoiden is, die zich in twee vor- 
inen nitdrnkt. 1*. Ecnvoudigc “Behauptungo der Geistig- 
keit der Scelenkriifte im Gegensatz zu den Leiblichen”, en 
2°. “Vergeistigung aller Krafto im Weltall — Das Entgc- 
gengesetzte von Matcrialisme.” We nemen bier dc eigene 
woorden. Das Gross Universal Lexicon (Leipzig 1744) uoemt 
Spiritualisme juister: “Empfindung odor Wahrnchrnung dessen 
was den geistlicheu and Seelenzustand angebt.” De Grand 
vocabulaire dc la lanc/iic frangaise noemt Spiritualisme: 
“Etude de la Spiritualite des essences Spirituelles, oppose 
du Matcrialisme.” Onzc Kramer komt daarraee overeen, wan- 
neer hij zcgt: dat Spiritualisme is : dc Studie der eigen- 
schappen van den geest, ook geestenleer (d. vv. z. leer over, 
niet door dc geesten, als in bet Spiritisme). Zonder nu, 
met blind vooroordeel, voor onszelven het merkwaardige 
weg te cijferen, dat de werken dor school van Kardec voor 
het onderzoek opleveren, zoo moeten we tocli zeggen, dat 
de voornaamste leerstukken dier richting meermalen bevig 
zijn aangevallen en uitvoerig bestreden. Zoo wordt b. v. 
Kardec’s: Liwe des esprits ontleed in Nordman’s : Livre 
des esprils Spiritualisles, en vond de Revue Spirile steeds 
geduckte tegenstanders vooral in de Revue Spirilualisle van 
Pierart en in onderscheidene vreemde tijdschriften.

Vooral bet gronddcnkbeeld van het Spivitisme, de rein- 
carnatie namelijk, vond een zeer groot aantal bestrijders, 
o. a. laatstelijk nog Favre Clavairoz, in Le concile de la 
libre pensee, Nos 4, 5 en 6 van 1872. Het is echter op- 
merkelijk, dat de Revue Spirile zich hield aan de eenmaal 
aangenomen gewoonte van in den regel tegenwerpingen 
op dat punt niet te beantwoorden, maar steeds deed, als
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word er weinig of uict tegen geiirgumeutecrd, tn. a. w. als 
bestond die tegcnstand nict. Zoo kwam men nog van 
onderseheidcne zijdcn in den vrecmde met niet minder kracht 
op tegen de voorstelling der Spiritisten, als zou Kardec 
de “meester” der studie in den nieuweren tijd zijn, en 
toonde men daarentegen aan, dat hij slechts als leider eencr 
bepaalde fractie van onderzoekers, door hem tot geloovigen 
gevormd in genoemde stellingen, kan wordon aangeraerkt. In 
de bakermat der studie toch, Amerika, als ook in het centrum 
in Europa: Engeland, is van al die stellingen slechts bij 
enkele individuen sprake. Men beweert daar: “hoogepriester 
en bijbel” der Spiritisten bij het onderzoek te kunnen missen. 
(Zie o. a. een curieus stukje in den Banner of light, van 
6 Mei 1871.) De Engelschen zijn flinke lutvoor het onderzoek.

Hoezeer beide scholen mogen uiteenloopen, . . . ze zijn het 
op een hoogst belangrijk punt, dat als het ware den grond- 
slag der geheele zaak uitmaakt, volkomen eens, namelijk : 
dat de Spiritualistische Manifestation onzer dagen worden 
teweeg gebracht door “geesten.”

Bciden komen tot die conclusie door ongeveer dezelfde 
sluitredenen. Zij zeggen dan in hoofdzaak:

1". Do Manifestation leveren het positief bewijs voor het 
bestaan cener tot heden onbekcmlc kracht.

2". Die kracht heeft bepaalden wil en handelt met ver- 
slandelijk overleg.

3°. Zullc een kracht nu nocml men: geest.

Tot verduidelijking voeren beide scholen het volgende aan: 
Een onverstandelijke kracht kan gecn intelligentie, . . .  een

4
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zicbzelf niet bewuste geen kerinnering, een bloot work - 
tuigelijke geen wil toonen. Ware dit het geval, dan zou 
zoodanige krackt, in het Spiritualisme verondersteld, vol- 
kardend en overal met zicbzclve in tegenspraak wezen, 
en dit nu is totanl en wisknnstig onaannemelijk.

De Manifestation zijn van allcrlei gchalte. Aan de vrucliten 
kont men den boom, dus: er zijn geestcn van allcrlei cate
goric, evonals cr op aardc individuen van allerlci ge- 
halte zijn.

Naar aanleiding der waarneming van fciton, wordt nu do 
volgonde merkwaardige grondstelling aangenomcn door bcide 
scholcn: De mensch (als geest in een vleoschelijk lichaam) 
blijft, zonder verandering van zijn grondwezen, voortleven 
na den dood van dat lichaam, en is tot trapsgewijze ont- 
wikkeling bestemd. De versckeidenheid der geestcn gceft 
den sleutel der variation en zonderlinghedcn van de coin- 
municatien. Vraagt men nu naar onze persoonlijke donk- 
wijze,. . .  we geven die gaarne. Vooraf vcrzekeren we, dat we 
ons, bij de uiting van onze denkbeelden, n6ch door de hensch- 
heid en voorkomendheid, waarmee de Soci6t6 Spirite onze 
brieven beantwoordde, n6ch ook door verschillen met voor- 
standers van het Spiritualisme, gebonden achten. Als het 
op oordeelen aankomt, zijn we zelfstandig.

We weten zeer goed, dat de term “Spiritualisme” wel een 
weinig algemeen is, om daardoor bepaald de hier besprokcne 
dingen aantcgeven; dock daar staat tcgcnover, dat hij het 
begrip der hier behandelde dingen insluit en bovendicn, 
blijkens de definitie van hen, die uitsluitend bevoegd zijn, de 
term “Spiritisme” veel te veel zegt voor hen, die de massa 
stellingen van het: Livre des esprils zoo maar niet aannemen.
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Wij, voor ous, houden het bepalen van een nieuwen term ge- 
wenscht, doch noemen ons inmiddels: onderzoekers van het 
Spiritualisme, in den ruimsten zin genomen, en nog eens, 
vooral niet: Spiritist. Men zal dit begrijpen.

Volgens ons, is de studie van het Spiritualisme nogveel 
te jong, het terrein nog veel te duister, de wetten nog te 
weinig bekcnd, om zooveel stollingen te gaan bouwen als 
de Spiritiston deden. We noemen dit: ovcrhaast enondoor- 
dacht. Koesterden we dit denkbeeld reeds sedert lang, onzo 
onpartijdig voortgezctto studie gaf ons tot dit oogenblik nog 
geon gegcvcns, om op dit gevoolen tcrugtekeeren.. integen- 
deol, hot word al nicer on moor bovcstigd, gelijk men even- 
tueel later nog beter zal ktinnen beoordeelen. Daarom 
mocten we tot ons leedwezen verklaren, dat wo het stand- 
punt van hot Spirilisch Tijdschrift, reeds vroeger gcnoomd, 
niet kunnen dcelcn. Hot puhliek wil nu eenmaal eerst fei- 
len en gaat dan pas over redeneeringen denken. De zooge- 
naamde physische Manifestation zullen dan ook voor den soli- 
don onderzoeker N°. 1 blijven. Hij heeft daarmee te beginnen.

Gaarne bekennen we, dat we meer op hebben met de door 
duizenden verlichte personen en tal van uitmuntende werken 
verdedigde Spiritualistische school, die zich die feilen tot 
hoofdzaak bij het onderzoek stelt en gaarne debat loelaat, 
zonder uitslniting van uiteenloopende denkbeelden. Die school 
toch heeft geen credo vastgesteld, waarbuiten niet mag wor- 
den gegaan; zij ziet naar alle zijden en nimmer b. v. han- 
delde de rcdactie der Revue Spirilmliste van Pierart, zooals 
de Revue Spiritc van Kardec, die steeds, en nu nog, hoogst 
zelden afweek van den regel, om b. v. nimmer andere dan 
Spiritistische werken of tijdschriften aan to bevelen. (Zie,

4*
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ondor racer, de achterzijde van den omslag van dattijdschrift.)
Dit voor zcoveel het algemeen bcgrip dcr zaak aangaat; 

en nu, vvat betroft de door beide scholcn gedeelde gevolg- 
trekkingen. Wat een geest is, wetcn wo niet; ten minste 
kunncn we ons daarvan geen in alien deele duidclijk denk- 
beeld vormen... Dat zal wel met meer personen het geval 
zijn. Een zaak constateeren, is een ding; die zaak verkla- 
ren, is een tweede punt. Men verwart een en auder nog al 
eons. Zonder nu te willen mcedoen in het eeuwig gekas- 
pel over kracht en stof, tot vervelens toe door allerlei philo- 
sofen herhaald, zeggen we eenvoudig, dat, wanneer men 
onder den term “geest” verstaat: eene mtelligcnte kracht, 
begaafd met geheugen en eigen wil, en werkende met 
voor ons onwaarneembare organisatie, wij er vrede mee heb- 
ben. Die een beteren term weet, die voor ieder verstaan- 
baar hetzelfdc denkbeeld uitdrukt, make dien bekend en we 
zulleu hem overnemen. Tot heden echter behouden we den 
naam: geest. Met inachtneming van het bovenstaande, zal 
zieh daaraan dan ook wel geen ontwikkeld persoon ergeren.

Wat eindelijk het op het persoonlijk voortbestaan slaand 
eind-resultaat, waartoe Spiritualisten en Spiritisten gekomen 
zijn, betreft,...we bekennen gulweg, dat we op de logica 
der redeneering niets weten te zeggen. Het is buitendien 
een feit, dat het positief bewijs voor het niet voortbestaan 
van don mensch na den dood ten eenenmale ontbreekt, ja! 
nimmer op goede logische gronden zal kunnen worden ge- 
leverd. Ook de bewering, die Spiritualisten en Spiritisten 
opzichtens dc variation in de scbriftelijke en andere mede- 
deelingen als sleutel aangeven, namelijk: de groote ver- 
scheidenheid der geesten, zooals goede en slechte, domme
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natuur ontwikkelt nergens, of wat ook, met sprongcn of 
gapingen. Alles geschiedt geleidelijk. Wij, voor ons, zicn 
niet in, hoe men door den dood op eens alle neigin- 
gen, enz., zou afleggen. Het tegendeel komt ons niet on- 
aannemelijk voor. Wat nu de bewering betrcft, als zou het 
voor een geest “onwaardig” zijn, zich b. v. door kloppin- 
gon te manifesteeren, we deelen dat ietwat hoogmoedig 
idee niet, omdat ons zelfs de kleinste manifestation uiterst 
gewichtig- toeschijnen, als demonstratie van het bestaan 
der geestenwereld. In dit opzicht hebben juist de pbysische 
Manifestation de meeste waarde.

Zietdaar onze eigene denkbeelden, die we ons verplicbt 
acbten te geven, zonder echter in de verte te willen be- 
weren, dat we de waarbeid in deze volledig hebben ge- 
vonden. Wij zoeken toch immer voort. Tot o p ’t oogenblik 
hebben we nog altijd te vergeefs naar duidelijker oplos 
sing gezocbt. Komt die later, dan laten we de bovenstaande 
varen en nemen de nieuwe over. We denken echter niet, 
dat 't gebeuren zal.

Eindelijk nog een paar andere denkbeelden van personen, 
die de Spiritualistische Manifestation eenigszius onderzocb- 
ten. Men vindt er dan, die de mededeelingcn veelal toe- 
schrijven aan hetgecn zij noemen: reflexie der denkbeelden 
van het Medium, of van eon der aanwezendcn. Zij zien 
echter voorbij, dat zij daarmede aan hot Medium een ver- 
mogen toekennen, minstens even onverklaarbaar als hot 
bier behaudelde. Maar al moge, in zeldzame gcvallen, zich 
zulk een wonderlijk vermogen kunnen openbaren, het blijkt 
toch, dat dit doorgaans niet zoo is.
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Wauncer b. v. in ecu kring van bescbaafdc personen, met 
eene of andcre dame tot Medium, onzin niet allcen, maar 
bepaaldo logontaal, of nogerger, als Manifestatio voorkomt, 
gelijk we dit bijwoonden, dan kan men geen reflexie van denk- 
beeldeu verondcrstcllon. Nog minder gaat hot op van reflexie 
to spreken, wanncer bijzondcrheden omtrent afgestorvenen, 
enz. worden geproduceerd, die later wordon bevcstigd. Maar 
al ware bet hier altijd teruggave van denkbcolden van een 
dor aanwczcndcn, op eene wijzc, die N. B. dan toch 
altijd buiten bun bewustzijn zou liggen, dan vragen we 
met niet minder aandrang: “Zou dan de studie minder 
“belangrijk zijn, met het oog op bet: Nogce te ipsum? 
“Zou dat nieuwe veld, om de verborgen eigenscbappen 
“van ons eigen ilc te leeron kennen, niet de moeite waard 
“ter exploitatie wczen?” ’t Is inogelijk, dat we dwalen; 
maar wij zouden meenen, dat bet niet minder merkwaar- 
dig moest heeten.

Men beboort eebter met overleg en reserve op een 
zoo duisler gebied te werk te gaan en niet meer vastte 
gtellen, dan logisch bewijsbaar is. Pierart redeneerde 
steeds ongeveer aldus: De goede en verstandige Spiritua- 
listen zeggen: Wij zijn er zeker van, dat geesten bestaan 
en zicb aan ons op duizenderlei wijzen kunnen manifes- 
teeren; maar in sommige gevallen zijn wij niet zeker, met 
het oog op de Medianimieke tussebenkomst, (altijd zonder 
bedrog namelijk) of de Manifestation zuiver worden verkre- 
gen en of de bron in alien deele betrouwbaar is , m. a. w. 
of “de geest”, die zicb manifesteert, geloof verdient. Ver- 
genoegen we ons dus met het onderzoeken van daadzaken, 
die het positief bewijs voor bet bestaan der geesten kunnen
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leveren, zonder de verkondigde leerstellingen in onder 
deelen aantenemen. Het onderzock van ket Spiritualisme 
lccrde velen bcreids natclaten ket mcdclijdend schouder- 
opkalen over ketgeen een ander gelooft, omdat thans feilen 
kewijzen, dat ket geloof aan sommige zaken, waarmec es- 
prits forts zoo gaarno lacken, wel dcgelijk op daadzaken 
bcrusten kan. Dat ouderzoek ontneemt ook de kwade ge- 
woonte, om ait de koogte te oordeelen over dingen, die 
men niet kont, cn brongt onverstandige en grondelooze 
ontkenningen terug tot kaar voile oawaarde. Laten we ons 
met die resultaten tevreden stellen en niet dogmatisceren!

Dergelijke voorzicktige uitspraken behooren door onder 
zookers nooit uit het oog te wordon verloren. Jammer, 
dat dit echter zoo dikworf gebourde. Dat punt zal duidelij- 
ker worden in den loop van een later betoog, ook daar, 
waar we u de klippen zullen aanwijzen, waarvoor men zich, 
bij ket logisck consequent onderzoek, kebbe te wacktcn. 
Reeds nu zij gezcgd, dat we voor zoodanig onderzoek bij- 
zonder durven aanbevclen: de Revue Spirilmliste van Pi6- 
rart, The Medium and Daybreak, ket Loudenscke Spiritual 
Magazine, enz. zonder echter daarmede te willeu afraden 
de lezing der boeken b. v. van Kardec. Die zick een zui- 
ver oordeel wil vormen, zie in alle ricktingen en leere 
zelfs van de tegenstandors van ket onderzoek.

We wijzen nog op de verklarings-tkeorie van die klasse 
van onderzoekers, waartoe, gelijk we reeds vroeger zeiden, 
o. a. de Saulcy bekoort, die in de Manifestation bet werk 
des duivels zien. Mockt ge twijfelen, of dezulken wel kracht 
van overtuiging kebben, leest dan, onder mecr, de twee met 
veel wotenschap en oordeel gesekreven lijvige boekdeelen



van do heeren de Mirville en Des Mousseux: Dcs esprils 
el de leurs manifestations fluidiques en La mayie an 19m‘ 
siecle. Boide werken tellen meer uitgaven. Ze zijn inder- 
daad zeer merkwaardig als studio, met bet oog op de tal- 
rijke goed geconstatcerde daadzaken, daarin verbaald, en 
do getuigen, daarbij opgesomd.

Van hetzelfde gevoelen zijn o. a. ook in Engeland Che
valier, Glover en Hain Friswell. Het spreckt wel van zelf, 
dat ieder de theorie voor rekening van de verkondigers laat.

Zietdaar nu de hoofd-denkbeelden van voor- en tegen- 
standers in ’t kort de revue gepasseerd. Ons dunkt, we 
kunnen ’tmet de verklarings-theorien bierbij wel latenrusten. 
Men zal wel met ons hebben bemerkt, dat alle bestrijdingen 
eigenlijk niets dan variation van afgesleten oude warcn, 
door gelcerdcn maar weer eens opgerakeld, . . .  en zoo zal 
’t wel blijven voor bet vervolg ook. De theorie der onder- 
zoekers blijft;...die der tegenstanders varieert met den dag.

In een eventueel volgende brochure, stuk III onzer theo
rie , zullen we als hoofd-inhoud tal van feiten verhalen, vooral 
in Nederland, met flinke getuigen waargenomen, onderallo 
denkbare voorzorgen. Dat verhaal zal zijn: eenvoudig en 
waar! We belooven ecbter niet, dat het nu zoo heel gauw 
zal volgen. De twee thans uitgegeven brochures stellen 
een volkomen compleet geheel daar en bieden vooreerst 
genoeg tor beschouwing aan. We schrijven niet voor ons 
zelven, (we hebben er geen belang bij, en zijn reeds lang 
op de hoogte) maar uit liefde tot de waarheid en ten genoege 
van atuleren. Blijkt due de belangstelling spoedig, dan volgt 
de rest even snel; zoo niet: “il faudra attendre les fails” 1
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Van een deel dier feiten getuigde He! Vaderland, op 
14 Maavt 1872, onze twcede conf'crentie besprckcndc: 
“Zelfs de stoutste Spiritualistische onderzoeker zou ver- 
baasd hebben gestaan oyer de schrikverwokkende Manifes
tation, waarvan de spreker eene beschrijving gaf.” Die 
uitspraak mi is zeker to stcrk, omdat, met ons, tal van 
andcren zulke dingen zagcn, hoordcn en tastten. Tot nader 
dus, belangstellendc lezer! een

tot wcerziens!
DE SCHRIJVEH.

Zie keerzijile.



De volgende publication  vcrd ienen  spcc iaa l de aandaclil 
van o n d c rz o e k c rs :

The M edium  and  D aybreak. A weekly Newspaper, devoted to Spi
ritualism, giving reports of meetings and the progress of the movement 
in all parts of the world; descriptions of Seances and Spiritual Phe
nomena; remarkable communications; extracts from new works, ans
wers to correspondents, etc. One copy postfree, per annum 6 s. 6 d. 
More copies at a lower rate. Especially recommanded to inquirers. — 
Editor James B u rn s , i5  Southampton-Row. Bloomsbury Square, Hol- 
bom. W. C ., London.

T he S p iritu a l M agazine. Containing Spirit-manifestations, reports 
of Seances, dreams, clairvoyance, communications, particulars about 
mediums, notes and gleanings, correspondence, etc. etc. — A  eery inte
resting m ounthly journa l. — One copy mounthly post-free 7 s. per 
annum. More copies at a lower rate. — Editor James B u rn s ,  15 Sout
hampton-Row, Bloomsbury Square, Holbom W. C., London.

R evue S piritualiste . Journal mensuel, principalement cousacrd a l’e- 
tude des facultes de fame et la demonstration de son immortalite. 
Contient entre autres: manifestation des esprits, magnetisme, tliau- 
maturgie, sciences occultes, etc. — Redige par une society de Spiritua- 
listes. — Public par Z. J. P ik r a u t  , membre de diverses socidtks, sa- 
vantes. Prix de l’abonnement 10 frs. pour Paris; 12 frs. pour la province 
et l’Atranger; 14 frs. pour les pays d’outre-mer. — Journa l Ires inte- 
ressant. — Out paru les annees 1858—1869. Le prix de la collection 
entiere est amoindri. — Ce journal est remplace en 1870 par:

Le eoncile de la  lib re  pensee. Paraissant au fur et a mesuro de 
l’abondance des matiercs et dormant au rooms 24 feuillcs in 4° par- an. 
Contenant des controverses religieuses, philosophiques et politiques, 
4tudes scientifiques, faits et questions Spiritualistes, dictdes m&liani- 
miques, varietes etc. — Prix 12 frs. pour la France et l'etranger, et 10 frs. 
pour Paris. •— Rcdacteur en chef Z. J. P ie r a r t  , a Saint-M aur, Seine, 
pris Paris.

S p iritisch -R ationa listische  Z e itsch rif t, crscheint jeden Monat in 
Jlcftcn. — Als Spiritische Zeitschrift wird dieselbe dasjenigc in den 
Kreis ihrer Betrachtung zichcn was auf dem Gebiete des Spiritismus 
Ncues sich ereignet; als rationalistischc Zeitschrift wird dieselbe allcin 
Solches bringen, was der menschlichen Vemunft cntspricht. Preishalb- 
jahrl. fiir Deutschland 25 Gr. inch Postzuschlag. Herausgegeben und 
redigirt von Ju u u s  M e u re r  in Schwaz bei Teplitz in Bohmen, und 
O sw ald  M u tz e , Buchhandlung in Leipzig.
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POSITIEP SPIRITUALISM!.

GEHEIMZINNIGE FEITEN.
( m e t  FAC SIMILES VAiS GEKSTENSCIIRIFT.)

DOOR

A. J. RIKO.

.......... The times have been,
That when the brains were ou t, the man would d ie, 
And there an end; b u t now  th e y  rise  again.

SlIAKSPKARE.

AMSTERDAM,

G. T H E O D . BOM , 

1872.





Men herinnert zicli hct slot onzer vorigo brochure, waarbij 
wc hot spocdirj vorscliijnou van doze, afhankelijk maakten 
van de ondorvondcno belangstelling. Dio helangstelling bleek 
voldoonde, om reeds nu No. I ll te doen volgon. Onze tegen- 
standers kunncn zich daarmce troosten, evonals met do 
medcdccling: dat zich voor een paar weken ook te Rotterdam 
do verceniging „Onderzoek naar waarheid” constitueerde, 
om het Spiritualismo to bestudeeren.

Hobbcn we in onzo beido eerste stukjes do gesebio- 
deuis van hot Spiritualisme on dc dwaze pogingon der bo- 
strijders besebouwd,. . .we zeiden tevens, dat onze in vier 
afdeelingen gesplitste theorie, in do derde plants de feiten 
zou bebandolen, en dat we die vier boekjes, waarvan na 
dit nu nog 66n zal volgen, wenschten uittegeven onder 
den doorloopendcn titel: Positicf Spiritualisme. Bij do be- 
bandeling van dnadzaken, die v66r alles met reebt posi- 
tief kunncn worden genoemd, moebt dat lioofd niet ontbroken.

Ook hier vestigen we alweer do aandacht op hetgeen 
we omtrent ons standpunt, ons docl, het gobruik der ter- 
men, enz., zeiden, bij de inloiding tot de Wonder histor ie.

1



We wezen daarop ook kortelijk in ons tweedeboekje. Hen, 
die de beide vorige brochures niet bezitten, knnnen we aan- 
raden, die alsnog to lezen, opdat zij knnno bezwaron be- 
sproken mogen zien en een juister inziclit verkrijgen in 
dezo dingen. Hoewel ieder der brochures op zick zolve een 
gebeel vormt,. . .de volledigo theorie wordt alleen gegoven 
in do vier stuks, omdat bet ondoenlijk is, bet bepaald 
noodige zelfs in een zeer bepcrkt bostek samen te vatten. 
Na doze korto voorafspraak, gaan we over tot de

SPIIUTUALISTISCHE MANIFESTATION.

De verscbillendc catogorien, waarvan we ons beijvcrcn 
zullen, goed geconstateerdo voorbeeldcn aan to voeren, kan 
men tot twee boofd-afdeelingon brengcn; of liever, ze vcr- 
toonon twccerlci karaktcr. Zc zijn namclijk van natuur- 
kundigen aard, en men noemt die Manifestation dan ook 
physiscbc; of wel, ze getuigen meer van denken: men 
kan ze dan phychiscke noemen.

Verreweg het grootste aantal der verschijnselen vereenigt 
bet natuurkundig mot bet dcnkend karakter. We stellen 
u tbans de onderdeelcn van beide categorien voor, die we 
kortelijk dienen te bospreken, alvorens tot de gedetermi- 
neorde feiten over te gaan, namelijk:

Kloppingen (Rappings), door welke antwoorden en mede- 
deelingen kunnen worden bekomen. Dezc geluiden gaan soms 
tot de kracbt van kamcrslagen over; verder bonzen, als met 
do vuist, of geruckten, als loopen op den vloer, enz.

Bewegingen van de tafol, om welke men aanzit, hetzij op- 
licbten, scbuiven, springen, draaien, enz. Dergelijke ook 
van andere voorwerpen. Ze worden ook waargenomen, zonder 
dat ecu der onderzoekers zoodauig voorwerp aauraakt. De
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bewegingen met aanraking ziju zcer algeraeen; lioewel 
ook die zonder aanraking door zeer veel onderzoekors als 
niet zeldzaam worden vermeld.

Schriftelijkc Manifestation, door Mediums geleverd. Nu 
eens worden die snel, dan weder langzaam geproduceerd. 
De inhond daarvan l)estaat uit antwoorden op vragen, com
munication, die ongevraagd voorkomen, gedickten, allegoriOn, 
enz. Die inboud is cvenals taal, stijl, enz. nu eens van 
vcrlievon cn wetenschappelijken zin,... dan weder van minder 
gehalte. Meermalen intusschen worden bandsebriftenofnaam- 
teekeningen van ovcrledcne personen, bij dc Mediums on- 
bekend, onbegrijpelijk nauwkeurig en spontaan teruggege- 
ven. Dc mededeolingen komen somtijds voor in bij de 
aanwozigcu oubekendo talon, karakters of lettertcekens. 
Op dezolfdc wijze worden door Mediums ook vreemdsoortigo 
kieroglyplien of gcometrische figuren, teckcningen, zooals 
landschapjes, vruebten, blocmcn van vreemden aard, of 
wel gobeelo menscbelijke figuren, of boofden geleverd, enz. 
enz. Ook bestaan aldus verkregene pastelportretten.

Hot koiut ook voor, dat Mediums gesproken medo- 
deelingen leveren, buiten bun weteu, of tegen bun wil 
geuit. Dikwijls liggen die mededeelingen boven hunne in- 
tolligentie. Ze zijn van allerlei aard, verheven, geestig, enz.

Zoogenaamd Direct Scbrift, dat zicb tot heden niet alge
meen voordoet. ’s Gravenbage eebter kan er onderscheidene 
belangrijke voorbeelden van aanwijzen. Men bekomt bot 
zelden op verzoek, meestal onverwachts. Dit is ook bet geval 
met andere Manifestation. De Baron de Guldenstubbe alleen 
verkreeg bet Direct Scbrift, volgens aanwijzing, vrij gercgeld. 
Hij gaf daarover een boogst belangrijk werk uit, tc Parijs, bij 
Franck, dat ecn aantal uitgaven tclt. Ook de Duitscbe

1*
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vertaling verwckt zeer vcel op/.icn. Het boek beet: uLa realile 
des esprils cl le phcnomcne merveilleux dc leur ccrilure directe."

We dicnen omtrcnt dit lioogst mcrkwaardig vcrscbijnscl 
in cenige bijzonderbeden te treden.

De Guldenstubb6, een man van uitgebreidc kennis, was 
roods sedcrt lang ijverig onderzoeker van het Magnetismc 
on vornule onderscbeidcno uitmuutendo somnambulcs. Hij 
was een der eersten, die Sdances tot Spiritualistiscb onder- 
zoek aanlegdo cu liij vorkreeg al spoedig de bclangrijksto 
Manifestation en verschijningen. Bekend mot de gebeirn- 
zinnige verscbijnselen van Strattford, in Amcrika, waar 
men op stukken papier karaktcrs verkreeg, die niet door 
bet Medium werden voortgebrackt, kwam het hem, daar 
ook bij meermalen, op onverklaarbaro wijze, scbrift op wit 
papier gevonden bad, in de gedachten, te beproeven, of 
ook bij die manifestatie geregcld in het levcn kon roopen. 
(Hij bezit kracbtige Medianimiekc eigeuscbappen.)

In bet begin van Augustus 1856 sloot bij, op zckeren 
dag, in een kleiu kistje, een blad wit papier, benevens con 
potlood en stak den sleutel bij zicli. Twaalf dagen wacbtte 
bij te vergeefs, tot eindelijk op 13 Augustus zicli het eerstc 
Directe Scbrift op bet papier vertoonde. Met tusschenvuimten 
van een half uur, vernieuwde zicb het verschijnsel dien 
dag tot tien malen toe. Den volgenden dag liet bij bet kistje 
open en verloor bet blad papier niet uit bet oog. Toen 
zag bij de letters zicb vornien, zonder dat bet potlood zicb 
bewoog. Hij nam dat toen ook weg. Ondcr de eerstc getui- 
gen dezer wondervolle zaak wareu o. a. Ravene, van Berlijn, 
Galitzin Rosenberg, pruisiscb legatie-raad, Delamarre, van 
de Patrie, Dr. Clever de Maldiguy, Dr. Georgie, D’Ourcbes, 
kolonol Kollmann, enz. enz. Ondcr de latere getuigeu uit
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do verlichte klasse, die tot liondcrden toenamen, bevinden zich 
ook Nederlauders. Zij leverden doorgaans ban eigen papier.

Do proefnerningen gesckiedden ten huizo van den Baron 
do Guldcnstnbbd, in de zaal der antieken van bet Louvre, 
in kerken, op Mont-Martre, in museums van verschillende 
landen, cnz. Niet zelden zagen ook de getuigen de woor 
den zich op het papier vormen. Gewoonlijk legde men zolf 
zijn papier neer en nam het na eenigc oogonblikken, 
op uitnoodiging van do Guldenstubbd, of dicns zuster, terug. 
Het was dan beschrevcn. Dergelijkc proeven werden binncn 
korten tijd, met allerlei getuigen meerdan 2000 maal herhaald. 
De dagbladen gaven cr vcrslagen van. Zecr dikwijls wordt 
bet Scbrift volkomen berkend. Bebalvo ander Direct Scbrift, 
zijn twee origineelen, door hem in de Duitscho uitgnaf van 
zijn work gcpubliceerd, in ons bezit. Belangstollendcn zullen 
wij die gaarnc toonen. De zelf'standighoid, waarmcde go- 
sclirevon is , hceft meestal het aanzien van potlood. Op andcro 
tijden gelijkt die veel op houtskool, zwart krijt, zwarten 
of gckleurden inkt, bij uitzondering nog nat. Mikroskopische 
bescbouwing beeft ons den aard dier stof, die somtijds 
als kristallisatien voorkomt, nog niet doen kennen. Het 
met gom-elastiek weggevaagde laat meestal sporen op bet 
papier na, m. a. w bet zit cr dikwijls vrij vast op. Som
tijds wordt Direct Scbrift verkregen, zonder dat papier is 
necrgelegd. We zullen daarvan voorbeeklen bijbrengen. 
Men treft Mediums aan, bij wie zich bet zonderlinge ver- 
schijnsel voordoel, dat zich b. v. letters op bun arm vor
men, die snel weer verdwijnen. Wij hebben dit editor 
tot heden niet bijgewoond. Zooveel het Direct Scbrift aangaat, 
zij dit bier voldoende.

Verder komen voor:



Photografie Spontande, bestaande in dc vcrschijning van 
lichtondo wolken, strecpeu cn verder berkenbare aange- 
zichten of gcstalten, op photografien van Mediums, of ande- 
rcn, in bijzijn van znlke personen gcmaakt. Dit nog nieuw 
verscbijnsel biedt talrijke variation aan.

Zoogenaamde “Apports Directs” , of het aanbrcngen van 
voonverpen, zonder zicbtbare oorzaak, en soms van onbe- 
kenden oorsprong. Deze laatstc Manifestation doen zicb, 
evenals de volgende, gemakkelijker in dusgenaamde “Dark 
Circles” , dat wil zeggen: bij getemperd licbt, of in de duis- 
teruis voor. We zullen ecbter merkwaardige voorbeelden, 
bij licbt voorgevallen, verbalen.

Licbt-phenomenen van verscbillende sterkte en kleur en 
van vorm als vonken, sterren, stralen, bollen, of wel glanzen 
om bet boofd van eenig persoon, of aan vingers cn bandcn.

Tonen, aecoorden en muziek. In vertrekken, waar een 
piano, harp of ander muziek-instrument aanwczig was, 
dcden zicb de tonen daarvan liooren, zonder dat eenige 
waarneembare hand die instrumenten bespeelde. Somtijds 
werden die instrumenten uitmuntend bebandeld. Er zijngeval- 
len gcconstateerd, waarbij fraaie harmoniOn zicb deden hooreu, 
zonder dat waarneembare instrumenten aanwezig waren.

Verder: attouchcmenten door bandcn, trekken aan do 
kleederen, enz. Zoo ook aanrakingen met voorwerpeu.

Min of mecr duidelijk sprekendo stemmen van vreemdeu 
oorsprong. Men wctc, dat wij persoonlijk ook dit hebbon 
oudervonden en gcconstateerd, onder alio bedonkclijkc 
voorzorgen, en bij verscbillende gelegenheden.

We stippen nog bet volgende, in verband met do algemeene 
voorstclling der vcrschijnsclcn, aan.

Men uam somwijleu aan den rand der tafel, of elders,
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handon eu vingertoppcn waar, welke aan gcen der aan- 
wezenden toebchoorden. Die handen lieten zich soms zacht 
betasten, of wol ze trokken aan de kleederen, enz. Zij vcr- 
dwijnen weer plotscling. Van deze in den letterlijkeu zin 
des woord aangrijpendo Mauifestatie zijn ons bij eigen on- 
derviuding ouderscheidenc voorbeelden bekend, en daar- 
onder eeuige, die in den bniselijkcn kring van geaehto 
ingezotonen van ’s Gravenhage zijn voorgevallen.

Wo herhalen cchter, do Directe Schriften, Photografien, 
Apports, Aanrakingen, Licht-phcnomenen, Toncu eu Ziclit- 
l)aro handen, enz., hoewel boven alien twijfel geconstatecrd 
door tal van solide getuigen, komen betrekkelijk nog zcld- 
zaam voor. Ze vertoonen zicli niet dan bij ontwikkelde Me
diums, na lango oefening, of bet bijwonen van vcle Stances.

Ook zichtbare vcrschijuiugen van geesten zijn nu en 
dan, vroeger lioogst zeldcn, in onzo dagen al nicer eu 
nicer, ook door ons eu anderen, bij Spiritualistische Stan
ces, enz. waargenomen.

Eindelijk reloveeren we nog ter loops, dat de op hot 
terrein goed to liuis zijndo onderzoekers veel van het- 
geen in zoogeuaamdc spookbuizen voorvalt tot knnnc studio 
brengen en ook de steeueuwerpingen, zooals de bcKendo 
op Java, als Spiritnalistiscbo Manifestation aaumerken. Dit 
laatste verschijnsel deed zich meermalen voor in vele ste- 
den. Men herinnert zich, onder meer, de Rue du Bac, (in 
1859) te Parijs, later soortgelijke dingen tc Antwerpen 
en Brugge. Zie de National van 30 November 1871 over 
soortgelijke bolangrijke daadzaken te Cabanach, waarbij men 
de wetensebap, die bleef zwijgen, tot verklaring uitdaagde. 
Wij zelf zagen t e ’s Hage een vertrek letterlijk half gerui'- 
neerd, door van buiten ingeworpen steenen, die dagen
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achtcrcen in massa viclen. Dc dagbladen releveordon het. 
foit en beloofden op (1c ontdckking terngtckomen; dock, 
ovenals oldcrs, bleof die ontdekking ait. Do scherpste 
politic-nasporingen lcidden tot niets. Men zag de stoenen 
by dag komen aauvliegen. Geen oorzaak word echter 
gevonden.

Het nu gezegde sebijnt als algemeene omschrijving vol- 
doende.

Men sta ons toe, dat we nn en dan van ons zelven spre- 
ken. We zeiden toch, dat we ons persoonlijk onderzock 
niet wensehten te vergeten. Dat onderzoek was — ’t zij met 
bescheidenbcid gezegd — kalm, oplettend, redeneerend, hoe 
sterk de eerste indrukken soms ook waren;. . . want dat 
zijn ze! We raadpleegden omtrent de feiten ait onze om- 
geving, die we niet bijwoonden, telkens onderscheidene 
personen, en onze nasporingen op het gebied duurden jaren 
lang, zonder dat we in de verte tot heden nog bet voor- 
uemen hebben, cr mee te eindigen. De zaak komt ons 
daartoe van te veel gewicht voor. Onbescheidenheid wenseb- 
ten we vooral in onze mededeelingen te vermijden. De 
namen der onderzoekers, in de residence en elders, zijn 
vrij algcmcen bekend. Met een weinig moeite kunnen dus 
belangstellenden, die dit wenschen, wel nadere information 
inwinnon. Wo geven ons werk met onzen naam. Dat is 
voorccrst voldoende; vooral ook, omdat, gelijk we vroeger 
zagen, thans in ons land al mecr en moor personen hunno 
bevindingen met ban naam in bet licht zeuden.

Ziethier voorcerst, boe wij tot de kenuis der feiten en 
vorder tot relatien met familien van onderzoekers kwainen.

Sedert lang bestudeerden en beoefenden wij als liefheb- 
borl bet Animalisch Magnetisme. Nu en dan toonden we



in familiekringen, waar wij werdcn gointroduccerd, of om- 
gang haddcn, hct bestaan der Magnctische Kracht en 
bare werkingen aan, waarbij ons feiten voorkwamen, die 
in overvloed stof gaven tot nadenken. In die familiekringen 
ontmoetten wij meormalen personen, welke ons in alien 
ernst verzekerden, Spiritualistische Manifestation tehebben 
bijgewooud. Zulke vcrhalen, op verschillende tijden en plaat 
sen vernieuwd, spoorden ons tot eigen onderzoek aan. Wo 
werden daartoe intussclicn niet spoedig gebraebt, omdat 
we or eigenlijk niet aan wilden. Gaarne bekennen we, dat 
we toen onlogisch genoeg waren, om, zoo al niet vierkant te 
ontkennen, dan toch de zaak verdaclit te vinden, zondcr 
daarvoor cen andcren grond te kunnen opgevcn, dan dat 
de verhaalde dingen niet pasten in het leader onzer denk- 
beelden,...  juist zooals nog zeer velc personen doen. Wo hid
den dit ccliter voor ons. Wij hechten van nature zeer aan eigen 
overtuiging, en vcrklaardcn dit dan ook rood weg, zondcr, 
gelijk we zeiden, de inogelijkhcid to ontkennen van het bestaan 
der ons verhaalde daadzaken; want dat lieeft geen zin.

Wij onderzochten dus op de wijze, reeds door ons 
gemeld, en zullen ecnige der uitkomsten van dit ons 
eigen onderzoek meedeelen, met het enkele doel, — we kun
nen het niet genoeg herhalen — om u eveneens tot onder 
zoek aantesporen.

Wat in de to verlialen feiten nog niet volkomen duide- 
lijk voor den oningewijde mocht voorkomen, voor zooveel 
het vcrschijnsel zelve aangaat, zullen wij ons beijveren, 
voor onze lezeressen en lezers tot duidelijker oplieldering 
te brengen. Bij de bespreking der methode tot voort- 
brenging, die het onderwerp van de laatste brochure uit- 
maken zal, geven we die opheldering.
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We zullon trachtcn, zooveol doenlijk ait eigen onder- 
vinding of omgeving te verhalen, en van de talrijko 
mededeelingen uit vreemde tijdsckriften b. v. slechts bier 
en daar wat aanstippeu. Wij merken nog liet volgende op:

We liebben overal en standvastig de gewoonte, ook ons 
zelven te controleeren, door b. v. met mede-onderzoekers 
to praten, nauwkeurig, tijdens de Manifestation, in het ver- 
trek een en ander te bezicn, enz. Dit laatstc, orn ons, na 
afloop der Stance, te overtuigen van het juiste waarnemings- 
vermogen onzer zintuigcn. We kunnen dit ook anderen 
aanbevelen. Men lean dan de liallucinatie-theorie belaclien!

Een woord over de Verslagen van Stances, in het archief 
der VereenigingOromaseberustende, waaruit we, met toe- 
stemming der ledeu, een en ander zullen releveeren. Die 
verslagen worden afwisselcnd door een der aanwezenden 
opgcmaakt. Ze moeton minstens e6ne onderteekeuing dra
gon, die van den Rapporteur namelijk, en wordeu niet 
gearresteerd en in het archief neergelegd, dan na voorle- 
zing ter ecrstvolgende bijeonkomst, vvaariu gevraagd wordt, 
of daarop bemerkingen bij de aanwezenden zijn. De Ver- 
eeniging Oromase nu, samengestcld uit personen van den 
beschaafden stand, vergadorde mecrmalcn met ruim 20 leden. 
Men nemo hiervan nota. Mcer bijzondcrhedcu omtrcnt haar zie 
men in de „Wonderhistorie”.

Nog dit, waarop wo bijzonder de aandacht vestigen: 
Wo vorgon volstrekt niet, dat men do foitou, die wo zul
lon verhalen, geloove; ’t is ons zclfs totaal onverschillig 
on we zoudon er in geen geval dank voor zeggen. Vraagt 
men uu, waarom we die feiten dan meedeelen, zoo geven 
we eene vergelijking als antwoord. Men stelle zich iemand 
voor, die wel eons van electricitcit heeft gehoord, doch
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volstrekt geen geloof slaat aau hot fcit, dat men daardoor 
op groote afstanden, en binuen een niet nocmenswaardig 
tijdsverloop, met anderen van gedachten kan wisselen. Ilij 
wil echter onderzoeken en sick zelven overtuigen en moot 
dns theoretisch eerst in alio deelen op de hoogte der dingen 
worden gobraclit, daar hij met batterijen, die zouden gc- 
vormd zijn van bout, katoen en zand en die men met 
water en molk zon vullen, wcl geen resultaten verkrijgen 
zal. Hoe vollediger nil de theoretiscbe vorming is, des te 
beter kan hij aan het practisch onderzoek gaan. Alzoo ook 
bier. We geven de feiten alleen, opdat men, na eigen on- 
dervinding, knnne vergclijken en op alles voorbereid zijn; niet 
om wonderlijke verbalen op te disschcn. Of men ze dus 
geloove of niet, doet er niet toe. De individueele overtui- 
giug laat de daadzaken toch volkomen onaangeroerd. We 
zeiden, geen ander doel te liebben, dan aaiisporing tot 
eigen onderzoek, en zulleu daartoe dan ook voorbereiden, 
zoo volledig mogelijk. Vandaar ook de voorstclling van 
feiten, die men bij ’t onderzoek ontmoetcn kan. We geven 
zo als opheldcringen voor onderzoekers. Die zelf niet on
derzoeken wil, zette ze onzentwege ter zijde.

Na deze mededeeling zal men ons wel niet kuunen be- 
schuldigen, de lieden iets te willeu wijs maken; want nog 
cens: we doen het geloof aan onzc verhafen caileau. Onder 
ben, die onze eerste brochures lazen en daarbij dock ten, 
zullen wcl geen spotters meer worden gevondcn. Zij, die 
zo niot lazen en tot dwaashedon (waartegen we trouwens 
zijn opgewassen) bun toevlncht moeton nemen, om dc aan- 
daclit van de zaak aftetrekken, . . .  die stumpers in bet den- 
ken, kunnen in de vorige boekjes bun Tokening alvast 
vinden opgeniaakt. Wauneer men uagaat, boe bet dom voor-
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oordcel toch steeds zich zelf doodt, dan behocft men zicli 
waarlijk niet to ontzien, om waarheid necr te schrijven.

Van Crookes b. v., in onze vorige bockjes besproken, 
heette het, toon hij zeide, bet Spiritualisme te willen on- 
derzoeken: “Dat zijne pogingen cerbied verdienden; dat 
“hot gelukkig was, dat zulkc ltd do zaak aanvatten; dat 
“men zoo icts met voldoening vernam; dat men er nil wcl 
“ackter zou komcn, wat men te geloovcn had, en wat niet.” 
euz. Crookes onderzoekt en openbaart feiten. Ongelukkig 
voor dc tegenstanders, hij vond geen bedrog. Zijn mede- 
deelingen zijn cenvoudige waarheid. Wat zeggen nu bestrij- 
ders, als do hicr bcdoeldcn? “Crookes moot anderc getuigen 
brengen, wil hij, dat we hem g e l o o v c n . Die arme leleur- 
gcstcldcn slaan in zoodanige gevallen in eons om. Zc kee- 
ren bun opinio als cen handschocu. Armzalig, niet waar? 
Gelukkig, dat Crookes c. s. in hot geloof van zulkc lui 
volstrckt geen bclang stellcn en dat tevens do tijd d&ar is, 
dat do openbare mcening dor ontwikkeldcn bun arguruenten 
veroordeelt, zondcr hooger beroep.

En nu ter zake!

R L 0 I* 1* I ti K i\.

Op zekeren avond waren wij, in een kleinen kring, ge- 
tuige van het volgcnde. Nadat dc tafel, om welke men aanzat, 
ondevseheidene malcn cen of meer pooten had opgelicht, 
deden zich op het blad ecuige duidelijke slagen hooren. 
Wannecr nu een dcr aanwezenden met de vingers op do 
tafel eenige malen tikte, of wel een bepaaldeu rithmus 
aangaf, werd dat tikken, of die rithmus met de meeste 
naauwkeurigheid door een onzichtbaar vermogen herhaald.



Zulks geschiedde nu cens op den vloer, dan weer tegcn 
hot plafond, op ccn spiegcl, secretaire, tegcn dc lambriseriug, 
enz. kortom, op verschilleude plaatsen in ket vertrck. Wij 
alien, die tcgenwoordig waren, bevonden ons in volmaakl 
wakouden cn norinalcn toestand en boorden alien best.

S T E R K E R E  S L AGE N.

Een verslag der vereeniging Oromase , No. 5, dd. 23 Fe- 
brnari 1869, constatccrt slagen, als met een vuist gogeven, 
op do tafel, waarom een deel der aanwczigen (met namen 
genoomd) aanzat. Wo namen die ook in October 1872 waar. 
To Liverpool vcrkrecg men in dit jaar dergelijke gcluiden, 
die icts bijzonders te kennen gaven. Sterke knappingen in 
de lucbt gingen daar uamelijk met lichtverscbijnselen ver- 
gezeld. Ovor deze laatste Manifestation zoo straks uitvoeriger. 
Wo hebben nn besproken: kloppingen op verschilleude plaatsen, 
bonevens sterkore slagen. Waar blijft nn de lange kuitspier 
van Dr. Schiff, c. s. ? Die dwaze tbeorie valt voor een enkel 
fell. Zoo ook zal men al die andere fraaie verklaringen 
der tegenstanders zien vallen.

BEWEGIXGEX VAN I.VTELLIGENTEX AARD.

Op een auderen tijd bevonden wij ons in gezelscbap met 
iemand, die nimmor Spiritualistiscbe Manifestation bad bijge- 
woond. Hij kendc die slechts in naam en verlangdc eenig ver- 
scbijnsel wiiar te neraen. Wij noodigden bem nit, om in 
zich zelven eenig verlangcn te formuleren, hem tevens te 
kennen gevende, dat hij zicb niet moest haasten, positieve 
gcvolgeu te trekken, wanneer aan dat verlangen niet mocht 
worden voldaan. Dit toeb is onafhankelijk van den wil



der proefnemers cn onderzoekers. Daarmee genoegen geno- 
men zijnde, wachtten wij gedurcnde ecnigc minuten aan- 
dachtig, wat volgcn zou. Ilct Medium alleen stornl bij do 
tafel cn raaktc dio slechts even aau. Plotseling bewoog zieli 
dat voonvorp naar bedoelden onderzoeker cn drong hem, 
niettegenstaandc zijn stork tegenstreven, naar eon der wan- 
den van bet vertrek, tot tegen bet behangsel. Daarna kwam 
do tafel in rust. Ilet Medium (een aankomend meisje) bad 
do bevvegingen al loopeudo gevolgd, doch slecbts nu en 
dan met een vinger bet blad der tafel aangeraakt. De nieuwe 
onderzoeker verklaarde nu, tamelijk onthutst, dat dit bet 
door bem in den geest verlangde verschijnsel was. Hij 
verzekerde voldaan te zijn.

De bewegingen van voorwer{)en zijn soms zeer kevig. 
Meer dan eenmaal werden wij en andcren, zittende op een 
tafel, en terwijl alleen bet Medium liebtelijk de vingers 
daarop lag, op verzoek er afgeworpen. Met de meeste inspau- 
ning gelukte bet niet, te blijven zitten. — Op 3 Augustus 1872 
zagen we nog des avonds, op een particuliere Seance, zulke 
bevige bewegingen, dat een poot der tafel brak.

Op andere tijden wordt de tafel zoo zwaar gemaakt, dat 
ze als bet ware 66n met den vloer sebijnt tezijn; dan weer is ze 
zoo licht als een veer, enz. Ook dit woonden we bij. 
Dikwerf zagen wij een tafel zoodanig overhellen, dat ze 
bijna den grornl raakte cn nogtans zieh weer oprichten, 
zonder medewerking dcr aauwezenden; tcnvijl ook daarbij 
enkel bet Medium bet blad van boven liebtelijk aanraakte.

Lampen of andere zaken blijven somtijds, zelfs al hellen 
ze door de tafelbewegingen aanmerkelijk buiten bet zvvaarte- 
punt over, als vastgebouden staan. Men zal ecliter wel 
doeu, daarop, vooral bij den aanvang van bet onderzoek,
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niet al te zeer to vertrouwen. Bevindt zich eene lamp op 
taf'el, dan zij men op zijne hoede. We zagen echter dikwijls, 
dat alle zorg overbodig was.

Bij zekere Stance geschiedde bet, dat de tafel zich on- 
verwachts met krachtige, voortdnrende bewegingen, uaar 
de deur van de kamor, waarin wij. zateu, voortbewoog. De 
bewegingen waron door con stork persoon niet te stuiten. 
Op eenmaal wordt de kamordeur geopond en treedt de 
beer S . . . ,  een der huisgenooten, binnen. Op eene alsnu 
goformuleerdo vraag werd geantwoord: dat genoemde bo- 
wegingen bet bewijs daarstolden der tegenwoordigbeid van 
een overleden zeer intiomcn vriond van den beer S ..  . ,  
die hem aldus ecu blijk van toegenegenheid wcnschte te 
geven. Hoe dat vragen en antwoorden gesebiedt, vermelden 
we later. Ook treden we in geene besebouvvingen omtrent 
den inbond van bet antwoord.

Waarheid is eebter:
1°. Dat de beer S . . .  eerst zeer laat te huis word verwacht; 
2°. Dat zijne vorvroegdo tbuiskomst alleen was veroorzaakt 

door toevalligc omstandigbedon (wellce liij ons bekend 
maakto) en die niemand in do verte Icon vermoeden; 

3°. Dat niemand onzor don beer S . . . bad lcunneu hooren 
binnentreden, daar bij, ua met een huissleutel de buiten- 
deur te hebben geopend, den benedengang moest door- 
loopen en een trap beklimmon, alvorens bet vertrek 
te bereiken, waar de Stance plaats vond.

Nog word eenmaal, in een kring van onderzoekers albier, 
door kloppingen gespeld den naam “Eenens, line Parois- 
“siale, pres St. Gudule, Brnxelles”. Niemand lcende dien 
naam. Welnn, information bewezon, dat zoodanig persoon 
geleefd on wel degelijk op de aaugewezen plaats gewoond
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had. Wat beteekent nu Arago’s effet dc repercussion, 
d’ondulation, de l’organismc dcs liquides, fluides ou id&es 
humaines ? ..  . Imraers minder dan niets!

Wat wordt er van al die verklaringen, gebouwd op be 
wuste of onbowusto reflexio van denkbeelden ?. . . Nihil!

HEWEGIXGEA ZOXDEK AAARAKI.VG.

Reeds boven merkten we op, dat het Magnctisme een 
onderwerp van ons onder/.oek uitmaakt. Onder onze bekcn- 
den bevindt zich cene, voor de werking daarvan in hooge 
mate gevoelige dame, van reeds eenigszins gevorderden 
leeftijd. Deze nu bracht meermalen voorwerpen in bewe- 
ging, enkel door er hare hand, zonder aanraking, op den 
al'stand van eenige duimen, boven te houden. Zoowel bij 
dag als bij avond, hebben vele personen met ons dat ver 
schijnsel waargenomen.

Op zekeren tijd ten baron liuize een bezoek afleggendo, 
verzocht zij ons, liaar Magnetisck te bewerkeu, zonder in staat 
te ziju, voor dit verlangen eenigen anderen grond te kun- 
nen opgeven, dan enkel eene sterke neiging daartoe. Nog 
twee andere personen — hare dochter en een lid dcr familie — 
bevondeu zich in hctzelfde vertrek en zaten in een der 
raamkozijnen in gesprck. In het midden van dat rnime 
vertrek bevond zich cone ongemccn zwaro m ihoniehouten 
tafcl. Wij plaatsteu ons, met genoemdc dame tegenover ons, 
aan de andere zijde der kamer. Het was namiddag, dus 
liclit. Wij vingen aandachtig de Magnetische Manipulation 
aan. Na ongeveer vijf minuten, hief zich een der pooten 
van het in dricen uitloopende onderstuk der tafel langzaam 
op en bewoog zich dat voorwerp in de richting van de
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plants, waar wij met de Magnetische bewerking bezig waren, 
voort. Dit verscbijnsel herbaalde zicb met tusschenpoozen 
van ecu paar minuten, tot drie malcn. Bij de derdc maal 
kwam de rand der tafel, die een scliuinen stand had aan- 
gcnomcn, te rusten op de zijleuning van den fauteuil, 
waarin bet Medium (de door ons bewerkte dame) zat. Wij 
constateren en vcrzekeren plechtig, dat niemand der aan- 
wezenden, gedurende den tijd dat bet verscbijnsel zicb 
voordeed, zicb van zijne plaats beeft bewogen. De tafel stond 
midden in bet vertrek, gelijk we reeds zeiden, gebeel gei'soleerd 
en in eeue venvijdering van minstens twee drie meters van 
den dicbtst bijzijnden persoon. Het Medium was intusscben in 
diepen Magnetiscben slaap gevallen en bad reeds, na de tweede 
of derde Magnetische bestrijking, niets meer bemerkt van bet- 
geen er in de kamer voorviel. De tafel behield baron stand 
tegen den fauteuil eu, bij bet terugkeeren uit denMagneti- 
seben slaap, was genoeindc dame, eveuals de overige aanwe- 
zige personen, hoogst verwonderd.

Ge begrijpt licbtelijk, lezer cn lczeres! het is waarlijk 
een merkwaardig scbouwspel, zonder de minste waar- 
neerabare oorzaak, ecu zwaar voorwerp zicb met intel- 
ligeutie, in eene bepaalde ricbting, te zien voortbewegen, 
bij dagliebt, in eon particulier vertrek, in tegenwoordigheid 
van drie getuigen, die in do dicpste stilto en grootsto op- 
raorkzaambeid bet feit waarnemen!

Eon auder voorbeeld:
Versing 39, dd. 18 Jauuari 1870 (Oromasc), constateert: 

boweging der bladeu van een groote dinertafel. Eerst ver- 
wijderiug, toeu algebeel oplichteu en beurtelings nederval- 
len, waardoor werd geantwoord op vragcn, en bepaalde 
ritlnnussen werdou aangegeven, wan. render de parade-marsch

2
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der Grenadiers en jagers, het Engelscho volkslied en andere. 
Dit geschiedde, blijkens het verslag, bij licht en zonder 
dat iemand de tafel aanraakle. Kloppingen deden zick voort- 
durend ketzij op, hetzij onder de tafel liooren.

Op verzoek om bewijs van intelligentie, word spontaan 
het soldaten-koor uit Faust geklopt; terwijl de manifestation 
gedurig in kracht toenamen. Deze Seanco eindigde vrij 
laat. Na de handteekening van den rapporteur volgen ack- 
ter het verslag de woorden. “ Wij , ondcrgeteelcenclen, alien 
Ugetuigen geweesl zijnde van de in dit verslag vermelde fei- 
uten, ver/claren: dat hetzelve gelieel en in alle deelen de waar- 
“held bevat, en stellen ons der halve met den verslaggever 
uen even zoo goed als deze, daarvoor gelieel verantvooordelijk. 
Volgen nog tion eigenliandigo naamteekeningen, namelijk: 
die der pevsonen, bij do Manifestation aanwezig. Het verslag 
werd zonder slag of stoot gearresteerd, den 25en daaraan- 
volgende. Iedereen herinnerde zick b. v. perfect “niot gehal- 
lucineerd” te zijn geweest.

Op eene geruimen tijd daarna gehoudene Seance van diezelfde 
Vereeniging, had zich do tafel, mot oplegging dor handen, 
hevig perpendiculair bewogen. Do loco-voorzitter verzocht 
plotseling: “Heeren, handen af!” en evenwel werd de tafel 
vrij hoog opgelicbt, niettegenstaande alien aan liet verzoek 
hadden voldaan. Hoe kan nu iemand met gezondo hersens 
nog spreken van Lowes polariteit, Babinet’s onbewuste 
spierbewegingen, of zulken onzin meer ? Gij, bestrijders, die 
daarmee rondschermt, neemt u toch in acht voor bespotting!

Dit scliijnt genoeg voor zooveel de bewegingen aangaat. 
We gaan over tot de Sckriflelijke Manifestation.
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SCnitlFTELIJKE MAIHFESTATlEtV

Dozo zijn van allerlei aard,. . . nu cons verheven, dan woer 
spottend, ook onsamenliangcnd. Op andoro tijden zijn hot 
fraaie stnkken, gedichten, enz. Eenigo voorbeelden zullon dit 
opholdoren:

De volgendo b. v. zijn dwaze Manifestation.
“Ik ben notaris geweest on er is veel aan do maat en 

“don strijkstok blijven hangen. Ik was een dief en een groote 
ook”. Die woorden werden gesehreven in eene Seance, 
waarbij vele personen aanwezig waren. Dat ernst, bij bet 
onderzoek, niet altijd bet bekomen van dwaze gesehriften 
kan beletten,.. .hoort daarvan bet volgende staaltje. De 
communicatie luidde: dat zicb een predikant Manifesteerde 
van Waterbroek, op Greenland. Na de aanwezenden op 
onderscbeidene qualification van bun karakter te bebben 
ontbaald, schreef bet Medium op de vragen: “Hoelangzijt 
ge dood?” als antwoord: 550jaar. “Kunt ge in mijne gedach- 
ten lezcn?” (Dit tocb gebeurt niet zelden) Antwoord: Ja! 
zooals jij in de mijne!

Op de bemerking van een der aanzittonden:
“Waarom komt gij bij ons, dio zoo ernstig onderzoek on?” 

kwarn de juist niet vleicnde repliek: “Soort zoekt soort!” 
onz. onz. — Van soortgelijk gehalto sebijuen de Manifestation 
te zijn geweest, dio zicb bij Victor Hennoquin, to Parijs, 
voordeden. Die beer was zoodanig verblind on irrationcol 
bij bet onderzoek to werk gogaan, dat bij bet er in vollon 
ernst voor hield, tot “Onder-God” to zijn benoemd, vol- 
gens dwaze communication, dio bij bekomon bad. Hot kan 
bijna niet auders, of dergclijke onzin moot in bet krank- 
zinnigen gesticht eindigen.

2*
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Z66 do zonderlingo Mediauimioko producten, ciders be- 
komen, waar o. a. eon stoomboot word gebouwd, waarvan 
de bemanning door God word benoemd!!! Men bechtto 
geloof aan dion onzin on word or de dupe van. Groote 
kapitalcn worden or mee vorspeeld.

Aan zonden togon stijl on spelling is zeer dikwijls geen 
gebrolc, zelfs by goedo mededoelingen on ontwikkcldo 
Mediums on ondorzoekers, die do taal volkomcn maelitig 
zijn. ’t Is, hoe zonderling overigens ook, een bewijs te 
meer, dat de mededeolingen in dat goval van vreemden 
oorsprong zijn. Men traebtte dikwijls de zaak bespottelijk 
le rnaken, door op dwaasbedeu en taal- of stijlfouten der 
communication te wijzen. Doch de denker laat zich daardoor 
uiet vangen. Het feit der mededeel ingen staat er nu eemuaal 
en dat laat zich niet ecarteeren door zoodauige handeliug, 
boo gaarnc hersenlooze bestTijders dat ook zouden willen.

Men bemorkt uu reeds, dat wo zorg dragon, dat men 
ons geen verbloeincn van de schaduwzijden der Manifesta
tion te laste kau leggeu. Dit zal in de bandleiding tot 
eigen onderzoek nog wcl duidelijker blijkcu.

Hervatteu we onzen draad met de voorstelliug van betere 
Mcdianimieke mededeeliugen, die men vvel tegenover de 
uu bes])rokcno in de scliaal kau leggeu.

IHEDIAMMIEIiE POfiSIE, cuz.

Te Rotterdam boviudt zich een beer, die zeer opmorko- 
lijlce Manifestation vorkrijgt. Wo keuuou born persoonlijk 
zeer good. Hij is positief bij bet onderzoek. Niet zoldeu 
produceert bij, als Medium, stukkeu, lijnrccbt in strijd met 
zijne eigene opinien. Ook bekomt bij gediebton van ver-
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schiHearten navrt, n« cens spottende of gccstige, dan weer 
ernstige. Hoort een dor laatston. Het word geprodnceerd op 
zokere Stance, waarbjj Mcvr. J ., te Rotterdam, zich be- 
klaagde niet ten avondmaal te kunnen gaan, daar ongo- 
steldheid haar belette op straat te komen. Onmiddellijk,
zoo zcgt men, manifesteerde zich de geest van ............
— nu j a , dit zoo met een! — en sekreef het volgende opmer- 
kelijke vers:

Gaet ghy soms ter hooghmis henen,
Gaet ghy daer U aendacht lenen,
Aen hetgheen men U vertelt,
Hoe is dan u siel gesteldt?
Gaet ghy op ten avonddis 
A’raeg lioe u gemoedt dan is?
Hebt ghy in n sin het goet,
En geen kwaedt in u gemoedt,
Hebt ghy een waerachtig doel,
En meer dan het aerds, gevoel,
Hebt ghe u sin op Godt. geset,
En getracht nae sijnc wet?
Hebt ghe in Godt een welbehacgcn 
En den sin om Hem te vraegen 
Vergitlhis voor u sondenvloedt ?
So wacr, het avondmael is goedt.
Maar waerom dan ter kerck gcloopcn?
Of kunt ghe op geen vergiffnis hopen 
So ghy ’t Hem vraegt in vol gemoedt?
En bidt: Meijn Godt! Ghy sijt zoo goedt,
Wil my tog U genaede geven,
Leor my steeds naor U wil te levcn 
Schcnck my voor meijnen siel het ligt,
Bestrael my door U aengesigeht,
Leer my tog U geboden eeren,
Wil my als vader tog regeeren;
Schenk kracht my op het aerdse padt 
Laet my in ’t soeeken nimmer sat!
Maer altoos met vernieuwde kragt 
Naer ’t ligt, waer meijnen siel nae smagt.
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0  Godt wil mijn geboclt verhooren:
Leer iny U kindt scijn nao belioorcn!

Siedaer bet macl wat ghy moet vieren,
Wat ghy met broodt nog wcijn moet sicren,
Men vraegt aan Hem in kartetael.
Sod viert men ’t wacre avomlmaal!
At gact ghy oock ter kercke been.
Daer seijt ghy nict met Godt altccn,
I)ner wordt ghy nog to veel getrocken,
En al u aandagt is vertrockon;
Vier avondmael in U gemoedt,
Dat is bet wacre wat men doet.

Over den inboud van deze regelen spreken wo niet; . . .  
die is bijzaak. We zeiden reeds, dat men minder daaraan, 
dan aan hot feit zelf, moet liechten. Overigens is dit gcdickt 
karakteristiek, en go zult dit toestemmen, wanneer we u 
zeggen, dat ket werd beweerd te zijn geleverd door. . . .  
Jacob Cats. — Wat dunkt u, is er niet opmerkelijke over- 
eenkomst met’s mans wijze van uitdrukking?. . . Ook de spel
ling van dat stuk, hoezeer van die van Cats afwijkende, ver- 
dient de aandacbt.

Verder zal bedoelde beer Medium zick wel niet beleedigd 
achten, wanneer we bier verklaren: dat wij bem, niettegen- 
staande zijne ontwikkeling, niet in staat acbten, tot liet 
plotseling scbrijven van zulk een gedicbt, bij een zicb 
onverwachts voordoende, niet te voorzicno gclegenbeid, in 
zeer korte oogenblikken, enz. — Ons dunkt: er zullener 
wel meer zijn, die dat niet kunnen leveren, al warenwij 
’t zelf maar, in de eerste plaat3.

Wo kunnen den lust niet weerstaan, om u eenige poetiscbe 
produeten van Mediums uit bet buitenland mee te deelen. 
6e zult zien, dat die volstrekt niet onverdienstelijk zijn.
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Dat bevoegdo beoordeelaars or oven zoo over denken, 
wordt bevvozen door bet i'eit, dat in 1863 do eersto prijs 
in hot genre word behaald door eon fabel, gotitold: 11 Lc 
lion cl lc corbcau”, on dat die op do Jeux Floraux, to 
Toulouse, bokroondo fabel eon Medianimiek product was, 
door kloppingen op hot alphabet geproduceerd. Do heeren 
kunstrechters zullen vreemd hebben opgezien, toen zo dit 
vernamen. De fabel werd verkregen te Carcassonne, alwaar 
eon gezelsehap van beoefenaren bcstaat, die toen Jaubert 
als prases had. (Zie: L’esprit frappeur de Carcassonne.) Hoort 
dan de volgende fragmenten, in de Fransche taal, uit een

RONDE DES ESPR ITS.

Homme frappe de ton marteau 
L’enclume sonore.
Promene le pesant rateau;
Le travail lionore.
Quelque jour il t ’enrichira;
Alors la mort te chassera 
Au fond de la tombe,
Comme le vent froid des hivers 
Cliasse sur les rochers deserts 
La feuille qui tombe.

Le rossignol, roi du printemps,
La riante aurore,
Le ciel ozur£ du beau temps 
Quo lo soloil dore;
L’dpi mdr et les pamprcs verts, 
Les bois <Sloqucnts et deserts 
Chantent Tes louanges,
Dicu, dont les bienfaisantos mains 
Vcrsent sur les faibles Uumains 
Les vertus des angesl
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Iets verder vervolgt dio Rondc tics esprits aldus:

Esprits surpris dans la nuit sombre, 
Pourquoi la loi do l’Eternel 
Conduit-elle sans bruit dans l’ombre 
"Vos jeux joyeux pres du mortcl?
O’est pour eombattre l’atheisme;
C’est pour allumer le remords;
C’est pour confondre le sophisme 
Des vivants aux cocurs froids et morts. 
Rcpandus a travers les mondcs,
Nous portons, messagers de D ieu, 
l’Esperancc et la Poi fecondes,
Et 1’amour pur comme le feu.

Esprits surpris, etc.

Nous sommes les ames du monde; 
Nous rangeons le easier du sort; 
Nous distribuons a la ronde 
Les chagrins, la joie et la mort. 
Nous veillons aupres de la tombe 
Comme aupres du berceau touchant; 
Nous relevons l’humble qui tombe, 
Et nous terrassons le mechant!

Do volgeude strofen , die we aau een Choeur par un Esprit 
outleenen, verdieuen uict minder de aandacht.

LES GNOMES.

Noirs messagers des fcntes de la nuo,
Des antrcs sourds 

Nous arrivons, annomjant la venue 
Des muuvais jours.

Oii nous passons, les riantes collinos 
Prennent le deuil;

La plaine, au loin, se couvre do ruines 
En un clin d’oeil!
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LES SYEPHES.

I3riso d’etc, vents d’automne naissante, 
Faibles ct doux,

Vous ignorez quelle amc fremissantc 
S’agite en nous.

Lcger essaim de gracieux genics,
Aux licurcux chants,

Nous carcssons de nos ailcs bcnics 
Lcs flours dcs champs.

LES GNOMES.

Nous passons, nous, a travers lcs ramurcs 
Des bois fl6tris,

Et l’hiver fait son chant de nos murmuros 
Et de nos cris.

Allez, nous dit le Dieu, qui nous ddchaine, 
Et nous allons;

Coniine un roscau nous abattons le chene 
Dans les vallons.

Des vastes mers, qui separent les mondes, 
Troublant lcs eaux,

Sur les reoifs nous dcchirons les ondes 
Et lcs vaisseaux.

TOUS ENSEM BLE.

De but lointain, de long voijage a faire,
II n’en est pas.

Nous franchissons l’un et l’autre hemisphere 
En quatre pas.

Ciel sans limite, Ocean sans falaise,
Desert uni. . . .

Le seul espace, ou nous soyons a l’aise, 
C’est l’infini!

Nog enkole brokstukken nit verdicnstelijkc composition, 
die go in kaar gebeel kunt viuden in Mathieu: Conversa
tions et poesies extra-naturelles, een zeer interessante brochure, 
te Parijs, bij Laisne, uitgegeven.



— 26 —

Charmants oiscaux, dont l’harmonic 
Me fait passer d’heureux instants,
Avec vous, oui, dans la prairie 
On voit renattrc le printemps.

Oh! quand vous devorez l’espace,
Vous nous montrez La liberte,
Et, comme moi, suivez sa trace,
En louant Dieu de sa bonte.

(Uit ■■ Mes oiseaux.)

Dans des greniers quelque peu decrepits,
Vivaient deux chats en bonne intelligence,
Faisant aux rats, comme aux souris,
La guerre a toute outrance.

(Aanhef eener bevallige fabel: 
uZes deux chats".)

Le vent, qui gronde au loin sur la haute montagne,
Dans son puissant language annonce l’Eternel,
Comme l’humble berger et sa tendre compagne 
Lorsque dans leur priere ils invoquent le ciel.

(Vit een gedicht getiteld: Dieu.)

Aan een meisje van 10 jaren, werden de volgende regels 
gericht:

Oh! comme toi, j’etais jeune et folatre,
Et d’ici-bas j ’ignorais les douleurs.
Sur ton front pur et blanc, comme I’albatre,
Je depose de blanches fieurs.
Plus tard, enfant! et garde souvenance,
Si tu sortais jamais du droit chemin,
Soit par malheur, soit par ton imprudence,
Je serais la, pour te tendre la main.

Eon vurige Ode aan de vrijheid eindigt aldus:

Un jour, du couchant a l’aurore,
S’ elancera ton arc-en-ciel,
Et les peuples, sujets encore,
Te connaltront, fille du ciel!
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Alors un concert unanimo 
S’61evera grand et sublime,
Conduit par la fraternity!
Et les peuples, faisant la ronde,
Ne formeront plus dans ce monde 
Qu’un seul peuple... Humanity!

Voorzeker, dat tiutelt van enthonsiasme!. . .  Dat kan men 
wel, zonder vrees voor de minste overdrijving, geinspireerd 
noemen. Ook andere landen leveren dergelijke producten 
in massa.

We grijpen een deel van The British Spiritual Telegraph 
en de Sacred circle, onversckillig welk, en ontleenen daaraan 
eenige strofen.

Im p ro m p tu -o r S p irit-lines.

0  Lord-to -whom all hearts are known,
Help us to look to Thee for light;
Our hearts are cold, and dead, and lone,
Till lumin’d with Thy visions bright.

We can not see what glories dwell 
Around the homestead that we love, 
Do Thou the dismal shades dispel 
With spirit visions from above, etc.

LE A P OP L IF E .

Son of man, go take thy book! 
Lot the page be fair and clean. 
Life is but a narrow nook, 
Pictured on a fleeting scene.

Write thee down its ills and cares, 
Write thee down its weal and woe, 
Write thee down its wheat and tares, 
Which awhile together grow.
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Turn thy leaf. Mark the sunshine 
Gilding vistas spreading far 
Where the wreaths of glory twine, 
Radiant as the morning star.

When complete, then write: //For ever!” 
On the record thou hast made,
Place it with the wreath that never 
From tho victor’s brow shall fade.

Eon geestigo groet aan cen circle, vol aardige woord- 
speliugen, begint aldus:

My friends, I greet you one and all,
And trust I’m understood,
For you’ ve been pleased this night to call 
Upon one Thomas Hood.
Now do not wink, and cry n 't  is good!”
For I your winks can see;
In vain you trifle with Tom Hood —
You can not Hood-wink me! etc.

Ouder tal anderc opmcrkelijke dichtstukken, door con
jong meisje van 14 jaren, als Medium, geschreven, uemeu
we b. v., ten besluite met liet Engelsck:

T H E  A N TH EM  OF T H E  SEA.
It e’er hath pealed in strains sublime,
Since first began the match of time.
When morning-stars together sung,
And new-born earth with music rang.
Then over a ll, more bold and free,
IVas heard the anthem o f  the sea /

At times it breathes a gentle note,
And sweetly o’er the breeze doth float; 
Then swelling high in chorus vast, 
Borne, perchance, on the stormy blast, 
Is heard in higher, grander key,
The fea r fu l anthem o f  the sea!
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The cleep-toned buss in Nature’s song, 
It pours its mighty voice along;
And far is heard the sounding roar, 
As forth it rolls from shore to shore; 
A worthy praise, o God, to Thee, 
This glorious anthem of the sea!

Roll on , thou anthem, ever roll,
Thy chorus shout from pole to pole,
And bear upon thy roaring wing,
The notes of praise that mortals sing;
And e’er, till time no more shall be,
Roll on, thou anthem of the sea!

Dit Medium produceerde dergelijke diehtstukken zeer snel 
en gemakkelijk Zij leverde er o. a. op zekeren tijd 61 in 
eene maand, alie, evenals ket bovenstaande, lioogst op- 
merkelijk, wat denkbeeld en uitvoering betreft.

Poetische producten komen overal voor. We deden dit 
reeds uitkomen. Nog eeu paar Duitscke:

Een soort groet aan Duitsclilands muzenzonen:

Lebt wohl ihr deutschen Dichter,
Bekannt im Narrenland,
Nennt man einst die verriicktesten Kerle,
Dann werdet Ihr sicher genannt.

(get.) Heine.

Op do vraag van een organist om eenige strofen, waarop 
hij inuziek vvensehte te componeeren, volgde:

Ich bin ein wahres Rabenaas,
Aus Stind und Spott gebacken,
Mach' mit den Gottern ewig Spass ,
Die Teufel mioh sohon packen. enss.

(get.) Heine.
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Ecn gelegenheids-gedichtjo, onder velo soortgolijke, luidt
als volgt:

Manch Striiuszchen hab’ icb gcwunden 
Fiir Eucli auf wonniger F lu r;
Doch ach! wic sclmell war’s entschwunden,
Ein Bild der Vcrganglichkeit nur. —

Een zeer merkwaardig gedicht, van zes coupletten, getitold:
“Gedenkc mein”, eindigt aldus:

Gedenke mein! wcnn der kalte Todesengel 
Dich ruft mit lauter Stimm’ vom Thai der Miingcl,
Und dir den Kusz des cw’gen Lcbcns reielit,
Schnell deine Wange und dein Mund erbleicht;
Da schliesz ich dich in meine geist’gen Arme ein!
Drum dcnke, denke ewig, ewig mein!

Strofen uit een gebed:

Mein lieber Yater, treuer Gott!
0  weiclie nie von mir,
Und rette mich, wenn in der Noth 
Mein Iierz verlangt nach dir.
Legst Du mir eine Burde auf,
So hilf sic tragen mir;
Es sei mein ganzer Lebenslauf 
Ein Bildungsact nach dir!

Hot eerste vers van bet gedicht: Wiedersehen.

Bruder! wohl sieht dein Auge nicht 
Mein geistig reines Angesicht,
Die Welt — sie ist die Scheidewand,
Die uns gesteckt von Gottes Hand.
Doch, wenngleich uns trennt die Httlle,
Fliistr’ ich zu dir traut und still©:
Dort in jenen lichten Hohen 
Werden wir uns wiedersehen.

Als laatste voorbeeld uit bet Duitscb nog dit:
Wenn niemals du errangst zu beten,
Such an ein Sterbebet zu treten,
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Und sohau’ des Lebens let/.tc Gliitli,
Wio sio den Tropfcn Oel verzebrend,
Sicb mit der letzten Hofl'nung nahrend 
Erlischt in dem erstarrten Blut.
Dann wirst du unter Thranen stammcln,
Wirst in ein Wort die Sckmerzen sammeln —
Ein groszes W ort, und —  ein Gebet:
Gott! wirst du weinen, wirst du flehn’
Und an dem Stei'bebette stehn’ :
Ein Sterbcnder der auferstcht!

Het medegedeelde schijnt ons, als voorbeelden van Me- 
dianimieke poezie, voldoonde. Men vindt ze in alle taleu.

OPMERKELIJKE COMMIX ICATlEX.

Dikwerf werden door Medianimieke Communication in- 
drukken geschetst, die de geest na den dood des lichaams 
ondervinden zou. Inhoud nocli onderteekening bediscus- 
sieeren we bier. We geven er alleen een paar brokstukkcn 
van als specimen.

“Voila done Jobart, etendu mort sur son lit. . .Mort! Bete 
“de mot! Quelques amis se lamentent et qnelques savants 
“sont contents, et moi triis malbeureux en regardant l’hn- 
“manit6. Aussi, vite je me suis envois vers mes regions 
“tant souhaitdos, tant airnees, et me voila, ma foi, bien 
“leger pour un vicillard, et tres content d’avoir retrouvfe 
“mes vingt ans it ce piAtendu vilain passago.

En verder: “J ’aurais voulu voir dans un quart d’heure 
“tout ce qui pouvait m’int6resser; mais mes oreilles 6taient 
“attendries de tant d’harmonie;. . . mes yeux 6taient frap- 
“p6s do tant de beautds! Aussi suis-je reste 24 beures dans 
“un 6tourdissement complet. 11 a fallu que les pompes fn- 
“nebres de Bruxelles vinssent me rappeler A moi-meme,
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“en me montrant nut vieille eareasse, & luqaello on rcn- 
“dait ma foi trop d’honneurs! etc. etc.

NB. Het verdient opmerking, dat deze communicatie den 
stijl van Jobard, den verdicnstclijken wctenschappelijken 
Belgiscben onderzoeker, door ons vroeger genoemd, letter- 
lijk weergaf. In den kring Barthet verkrecg men eeno 
interessaute mededeeling, met de handteekening Marcon, 
waarin de wcreld der gccsten allerfraaist werd omsebreven. 
Ze eindigde met de woorden:

“ Jugez quelle dnt etre ma surprise, a moi, pauvre ma- 
“t6rialistc, quand je vis toutes ces merveilles; combien je 
“me trouvais confas et bomilie en reflecbissant a mes 
“erreurs d’autrefois! etc.

Na eene andere lange en zecr opmerkelijke communi- 
eatie volgde als slot:

“Daus la sphere barmonieusc vous jouirez d’uue exis- 
“tenco sans ombre, sans tristesse; la oil il n’y a plus 
“d’ambition degue, ni pauvrete a craiudre, ni maladies a 
“subir, ni coeurs brises, ui separations douloureuses, mais 
“1100 joie indicible, et un bonbeur 6ternel.”

(get.) u’a f f k e ,  Aarlsbisschop.

Tegenover deze raededeelingen komen talrijke voor, die 
spreken van allerlei moreele kwellingon, oraringende duis- 
ternis, nijpende onzekerbeid, enz. enz., die dan in den 
regcl vvorden gozegd, door misdadigers to zijn gegeven.

Ons bestek gedoogt niet, 00k daaromtrent in details to 
treden. Uit bet geciteerde kan men genoegzaam besluiten, 
hoe bet tegengestelde, in soortgelijko stnkkeu als laatst 
bedoelden, wordt omsebreven.

Wilt ge verder merkwaardige Hollandsehe communiea-
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Lien? Lcest de boekjes van den Majoor Kevins en, ait 
later tijd, den Niettwjaarsgroel, in Veritas, te Amsterdam ver- 
kregen, als ook de aldaar bekomen modedeeling: Begrip 
van hel zieleleven; de eerste afzouderlijk uitgegeven; de laatste 
voorkomende aan bet einde van bet boekje: Wat dunht 
u van hel Spirilisme? Er bestaan gebeele werlccn, door 
ongolettcrde Mediums gesebreven, onder auderen die van 
don boerenknaap Micbel, in Fraukrijk, on die van den 
kleedermaker Davis, in Amerika. De geleerde Jourdan stelt 
Micbel’s work boven alles, wat de wetenschap tot beden 
levorde. . . NB. Jourdan is geen voorstander!

VERSOHILLFXHE Sf!HRIFTELI.IKE CURIASA.

Men keut ook vele voorbeelden van Manifestation, waarbij 
wordt te kennen gegeven, dat zich geeslen van levendo 
personen voordoen, die dan op zulke oogenblikkeu in slaap 
zijn. We woonden dergelijke bij, doch konden de juist- 
beid of onjuistheid tot beden niet controleeren. Het is 
eebter een verscbijnsel, waarop we onze opmerkzaambeid 
speciaal blijven vestigeu, ten einde zekerbeid te bekomen.

Toekomstige of veraf gesebiedde gebeurtenissen worden cn- 
kele malen geopenbaard, zooals o. a. de schipbreuk van Tbo 
Garuatie, in de Roode zee. (Zie Spiritual Magazine 1871, 
biz. 18.) Autwoorden op ongelezen of ouaitgesproken vragen 
worden o. a. geconstateerd in een verslag van Oromase, d. d. 
4 Februari 1870, No 41, sub. 15. Het Amerikaanscbc Medium 
Mr. Mansfield beantwoordt gebeele brieven, zonder ze te 
iezen. (Zie o. a. Spiritual Magazine 1871, biz. 168.)

Op een auderen tijd werd t e ’s Hage, in een particuliere 
familie van onderzoekers, door een scbrjjvend Medium bijua 
eeue geheele bladzijde in bet Griekseb, en met de eigen-

3
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dommelijke karakters dior taal, neergescbreven. Eon bevoegd 
beoordeelaar outcijf'crdc daaruit eeu fragment van bet Evan
gelic van Johannes.

NB. Het Medium was met verstandelijk ontwikkeld. Nie- 
mand der aanwezenden kende Grieksch. Dit nn bewijst 
o. i. duidelijk, dat bet geschrevene niet nit bet Medium 
zelf kon voortkomen. Wat dunkt de beer Ising c. s. ?

Meermalen vvordt scbrift en handteekening van ovevledene 
personen, volkomen identiek met bet oorspronkelijke, ver- 
kregen. Een solide onderzoeker verzocbt, den laatsten regel 
te willen neerschrijven van een voor bet Medium verbor- 
gen gehouden bladzijde nit een boekwerk. Het antwoord 
luidde: La puissance, dat wel niet den gebeelen laatsten regel, 
doch wel bet begin daarvan juist aangaf. Meer word niet 
gelevcrd. Ook dit te ’s Hagc. Blijkcns een verslag, dd. 6 
Juli 1869, bij Oromase bernstende, werd in een particu- 
licren kring, onder bijzondere omstandigheden, “een waar- 
lijk ontzettend bewijs van identiteit” benevens bet scbrift van 
een overleden familielid bckomcn. De rapporteur is de posi- 
tiviteit in persoon, en noomt zicb zelf “ongeloovigc Thomas.”

In een anderon kring van ondorzoekers, altijd te Gra- 
venbage, werd de naam gevraagd van zeker persoon, die 
bekend was bij den ovevledene, wiens geest, zoo beweerd 
word, zicb dion avond manifesteerde. Een naam werd op- 
gegoven; docli de eenige der aanwezenden, die den bcdoelden 
persoon meende tokennen, verzekerde, dat die naam ou- 
juist werd gegeven on die zoo niet was. Herhaalde ma- 
len deed zicb echtcr dezelfde naam voor, en de Seance 
word, naar het scheen, goene voldoende resultaten opleve- 
rende, gesloten. En tocb bebben do belangstellende 
onderzoekers zicb later volkomen overtuigd en is zonder tegen
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spraak bewezen, dat de opgcgevcn naam wel dejuiste was. 
De persoon, die op den bewusten avond bet tegcndeel 
had verzekerd, hecft zijne dwaling ingezien.

Omtrent dit feit merken wij op, dat bedoelde naam bij 
ons alien onbekend was. Het Medium was dien avond 
eon jong kind, nog onvatbaar voor ernst, en speelziek. 
Van transmissic van gedachten kan met geen mogelijkheid 
sprake zijn; . . .  ergo, v at wordt er van de waarde van do 
thcorien van Hering, Proudhon, c. s? Volstrekt niets. Op 
21 en 28 Mei 1872 werden in ccn Spiritualistischcn kring 
medcdcelingon omtrent Livingstone gcdaan, die maandcn 
daarna volkomcn werden bevestigd. (Zie Medium 16 Augus
tus 1872.) Wclke theorie nu daarop toetepassen? Zelfs 
niet onderzoekers deelden soms belangrijke dingen mee. 
Zoo o. a. gaf de Ball aval Star, een Australische, niet 
Spiritualistische uitgave, in November 1871 voor aardigbeid 
het verslag cener Seance, waarbij de schipbreuk van het 
mailschip “Rangoon” word aangekondigd. Op het tijdstip 
der openbaring in dat blad, was omtrent dat scliip nog niets 
bekend. De uitkomst bevestigde de commnnieatie in alle 
bijzonderhedon. NB. De Seance was 6 dagen vroeger ge- 
houden, en het verslag drie dagen verschenen, toon hot 
cerste bericht van de schipbreuk aankwam.

Eindelijk, voor zooveel deze afdeeling aangaat, nog het 
volgende feit, in Maart 1872, in ons vaderland geschied 
en door ons, op onze tweede conference t e ’sHage, waar 
het juist ter onzer kennis kwam, meegedeeld. Het viel voor 
tusschen twee bij ons bekende solide onderzoekers, waarvan 
66n, gedurende den tijd, dat hij t e ’s Hage verblijf hield, in 
Oroinusc als Medium fungeerde, en de andere te Utrecht woont.

Beido heeren houden bricfwisseling. Eerstgenoemde be-
3*
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voud zicli te Middelburg. Hij wordt in genoemde niaand, 
op zekeren dag, tot Medianimiek schrijven gedwongen, zct 
zicli neer cn stclt ceu vrij langcn brief samen. Na 
liet verdwijnen der vreemde working, voegt hij eon bij- 
schrift aan dien Medianimicken brief toe, waarin hij ver- 
klaart: aan zijn vriend te liebben moeteu schrijven, docli 
volstrekt niet te begrijpen, wat de verkrcgen ruededeeling 
beduiddo. Hij hield die voor ouzin. Evenvvel de brief word 
door hem riaar Utrecht gezonden. En nu verklaart do twecdo 
onderzoeker, dat voor hem de bekomen mededeeliug niet 
alleen volkomen duidelijk was, als hebbende op bijzondere 
bij eerstgenoemden geheel onbekende omstaudigheden be- 
trekking, maar bovendien, dat hij die juist ontving op een 
tijdstip, waarop de ontvangen wenken hem ongewoon te 
stade kwamen, en hij die ten meesten nutte kon aanwen- 
den, gelijk hij met goed gevolg deed. Bij de moudelingo 
mededeeling aan ons, werd het schriftelijk bewijs vertoond. 
0 ,  oolijke verkondigers der hallucinatie-theorie!!

OiVBEKE.VD se n  Ki l l .  IIIEROGLV I'IIEiX E\ 
TEEKE\1\GE\.

Bniten de opgenoemde, worden door schrijvende Modi 
urns somtijds vreemde, minder verklaarbarc diugen gele- 
verd.

Op de 110° vergadering van Oromase, dd 30 Jan. 1872 
gehouden, werden onbekende teekens bekomen, gelijkcnde 
op sommig Indiaansch schrift. Tot beden zijn die nog niet 
ontcijferd. Hoewel vroeger in het buitenland dergelijk schrift 
verkregen was, kunuen wij positief verklaren, dat het Me
dium dit nog nimmer ondcr de oogeu had gehad. Bedoelde
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tockens werden in somnambnlistischen toestand, zeer snel, 
on van links naar vechts op iiet papier gebracht. Geleer- 
den verklaarden boreids, dat bet bepaald scbrift is. — Hie- 
roglyphen en andero figuren zagen we meermalen te voor- 
scbijn brcngen, waaronder do zoogenaamdc gecstenteekens, 
die moestal op de wijze van sommige Oostorsche talcn ge- 
punctneerd zijn, opmcrking verdicncn.

Ook Gnldenslubb6 geeft, in zijn book over hot Directe 
Scbrift, voorbeelden van dusgenaamde Magische figuren. Men 
kan ook voorbeelden van Mediums opnoemen, die muziek 
scbrijven, hetzij zonder, betzij met woorden,. . . de laatste 
nu eens Medianimiek bekomen, dan weSr door een of an- 
der beoefenaar der dichtkunst geschreven. — Sehetsen van 
landschappen, scheepjes, profilen, enz. komen dikwijls voor; 
ecbter bebben die niet zelden hot voorkomon van jongens- 
werk, of caricaturen en bezitten derhalve geen kunst- 
waarde. Het is merkwaardig, do zonderlinge, tegen alle 
regelen der teekenknnst indruiscbende bekandelingswijze 
te zien, door bet Medium meestal gevolgd, bij bet voorl- 
brengen van teekeningen, die soms zeer goed zijn. Er 
bestaan intercssantc producton op dat terrein in menigte. 
We noemen b. v. de gravures van Victorien Sardou, 
den door velen gevierden scbrijver. In negen uren tijds 
leverdc bij, die nbcli teekenaar nbeb graveur is, zonder 
voorbeeld of proef, etsen, die, wat oorspronkelijkheid en 
uitvoering betveft, door kenners als hoogst opmerkelijk 
worden genoemd. We bezitten oen afdruk van zoodanige 
gravure van Sardou, die, volgens bijgevoegde omsebrij- 
ving, ook door kern Medianimiek bekomen, eon huis op 
den planeet Jupiter voorstellen zou. Daar dcrgelijke ophel- 
deringen niet zijn te controlercn, zoo schorten we ons oor-
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cleel daarover op, allecn op (le gravure, als werkstuk, de 
aaudackt vestigeude.

Zoo ook kennen we de reproductie van eenige bekende 
Medianimieke kunstproduclen uit Geneve. Human nature van 
Maart 1872 geeft de bescbrijving der interessaute composition 
van den 14jarigen Ch. Swan. Dit is een der laatste voor- 
beelden. Zie daarover ook de Revue Brillannique 1872.

GESPROKEN MWIFESTATlEX.

Gesproken Manifestation, door den persoon van bet Me
dium zelveu, woonden wij dikwijls bij. Hot spreken ge- 
scliiodt doorgaans in den bijzondercn toestand, dien men in 
Engcland “trance” uoemt. Hct Medium weet nict, wat bet 
spreekt en vvordt er toe gedwongen. Hot is merkwaardig, 
lioo bij sommigc Mediums stem, gelaat en gebaren ver- 
anderen, volgens dc individual, die zeggen: zich tornani- 
festeeren. Ook van die Manifestation is de oigenlijke inboud 
soms weinig beteokencnd, of niet voor controle vatbaar.

Men vindt te ’s Hage editor een Medium, dat de bijzonder- 
beid meermalen aanbood, dat, kort na den dood van be- 
kenden, zicb Manifestation voordedcn, die zouden uitgaau 
van de overledenen in kwestie. Opiuerkelijk was bet daarbij, 
dat bet Medium, in de eerste tijden, als bet ware den 
ziekte-toestand en de Iijdende uitdrukking der als betrok 
ken aangenomen personen aaugrijpend vertoonde, met ster- 
vendc stem sprak, enz. Dit verdween echter al meer en mcer, 
naar mate bet sckrift loopender en duidelijker bet karakter 
van bet handscbvift der overledenen aannam. We kennen daar- 
van, mede te ’s Hage, nog een voorbeeld in denzelfden zin.

We naderen tbans tot de Manifestation der boogere orde. 
Eene eerste plants daaronder bekleedt het Direct Schrift.
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DIRECT SCIIRIFT.

Een tier merkwaardigste vooibeelden van Direct Sekrift, die 
ons tlieoretiscli zelfs bekend zijn en dat wordt geevenaard 
dock niet overtroffen door de beroemde Stances van den 
Bon de Guldenstubbe, gaan we u verhalen. — Het viel 
voor te ’s Gravenhage, ten huize van een wetensekap- 
pelijk, grondig onderzoeker, primitief van materialis- 
tische rich ting, later meer en meer overtuigd, dock altijd 
onderzoekende, als moest die overtuiging nog worden geves- 
tigd. Op zekeren winter-avond word ten zijnen lmize eeno 
Stance gekouden. De plaats was eenc grootc bovon-voor- 
kamer, met twee ramen aan de straat, waartnsseken, op een 
penanttafeltje, een porseleinen dejeuner. De deur iukomende, 
tegenover de ramen, was links een pianino geplaatst, tcrwijl 
rcchts de schoorsteen zick bevond. — Er bratidde, met kel- 
dere vlam, een groote carcellamp 6p de midden in ket 
vertrek staande tafel, en ket gezelsckap, waaronder een 
paar dames, was daar rond gesekaard; het Medium met 
den rug naar de pianino; de lieer des liuizes tegenover kern. 
De laatste kad meermalen Direct Schrift bekomen.

Eene sckriftelijke mededeeling van liet Medium gaf te 
kennen, dat dien avond sterke manifestation zouden kunnen 
worden geproduceerd. Den lieer des liuizes werd vergund, 
zijn vorlangen te openbaren en hij vraagde maar niet min
der, dan ket leveren van Direct Sekrift, waarop sekriftelijk 
de plaats, waar ket gevonden zon worden, namelijk: de 
kop van boven omsekreven dejeuner werd aangeduid. Toen 
stond de onderzoeker op, besckouwde de penanttafol en ieder 
stuk van ket dejeuner (zijn eigeudom natuurlijk), bevond 
daaraan niets en zette zick neer op zijne plaats. Iedereen
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blcef nu op zijn vcrzoek zitton. Danrna — men lottc wol! 
stelde liij ceuc vraag, waarop hij wcnschto bet direct gc- 
schrcvcn autwoord te bekomen. Dat antwoovd kon door 
bet Medium zclf niet worden gegeven; hij toeb kendo do 
historic, waarop do vraag doelde, niet. Het verdient op- 
merking, dat hot Medium intnsscheu doorschreef en met 
de aanwczenden sprak. Herhaaldelijk word do huisheer be- 
rispt (schriftolijk) over zijn overdreveu eischen en te groote 
securiteit. Na ongeveer vijf minnton schreef hot Medium, dat 
het Direct Schrift er was. (Men heeft voorbeelden dat het in tion 
seconden word geproduceerd. Zie Spiritual Magazine 1871, 
biz. 13.) Nog eens: niemand was opgestaan, en Medium, 
dejeuner kortom: allcs door den onderzoeker scherp in bet 
oog gehouden. Onze waarnemer ging nn naar de penanttafel 
en haalde uit den kop een langwerpig, opgerokl papier, 
waarop circa 20 regels, als met potlood geschreven, voorkwa- 
men, bevattende het antwoord op de gestelde vraag volko- 
men. . . Fabclachtig, niet waar ? ... Hallucinatie welliclit!... 
Maar het papier bestond nu eenmaal, en alien waren getui- 
gen van de daadzaak!

Nog meer!... Hetzelfde geschiedde dien avond nog twee 
raalen, nu nadat door den onderzoeker de plants van te 
voren was aangednid. De eerste maal namelijk een hoed op de 
pianino; den tweeden keer het portaal, voor een ander ver- 
trek. De hoed was eerst nagezien. De sleutel van de Seance- 
kamer, na onderzoek van bedoeld portaal, van binnen af- 
gedraaid en in den zak gestoken. — En toch, er valt niet 
aan te veranderen! Het Direct Schrift was er! — Dat in 
den hoed word gezegd, met een stuk cokes to zijn geschre
ven. Bij nabootsing scheen dit waarheid te wezen. Omtrent 
het anderc werd meegedeeld, dat het, lioewel sclujnbaar
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met potlood, was gesehrcvon met eon voor de ondorzoc- 
kers oubekendc stof ait de atmospheer. — Laatstc bcincr- 
king: Er was buiten dc vergadcrden niemand in liuis dan 
do meid, die zich achter, beneden in de kcukcn, hevond. 
Ilicr, evcnals bij hetgeen we verdor zullon verhalen, hondt 
alle vcrgolijking mot do soi-disant verklaringen der weten 
schap op. Ilet Medium Sapia Padalino, to Napels, verkrijgt 
Direct Schvift op dc volgendo, tot heden cenige, wijze. Zij 
schrjjft met liaar viuger eu do karakters vertoouen zich 
op bet papier, als had zij ze met eeu pen geschreven, en 
blijvon staan. Is het wonder, dat de bestrijders znlke fei- 
ten niel anndurven ?

PIIOTOGRAFIE SPOXTANEE.

We gaan voort met eeu verschijnsel, dat bestaat in het 
door middel der photografic bevestigen van beelden, die 
niet zichtbaar aanwezig zijn. We hebben dit in onze om- 
geviug wel in beginsel, doch nog niet volko men ontwikkeld 
verkregeu, cu verhalen vooreerst een en ander van ’t 
gecn we vernamen nit goede bronneu van het buitenland 
en uit den mond van ooggetuigen. We meeuen, dat de Revue 
Spirilmliste van Pierart, de eersto was, die op hot vaste land 
dit verschijnsel besprak. Reeds voor geruimen tijd vcrhaaldc 
de Siccle, (7 Juni 1858, namel.jdatteDyon, oponverklaarbare 
wijze, do afbeelding van zekeren lieer Badct, eenige maanden 
no zijn dood, was verschenon op do vensterrnit, waarachter hij 
in zijne laatste ziekto, die drio maanden duurde, gewoon 
was te zitten. Madame Peltret, die aan de ovcrzijde wooude, 
beinerkto die afbeelding, tot hare groote verwondering, het 
cerst, en decide het gezieno aan anderen mede. Spoedig 
was het portret door tal van personen gezien. De familie



- 4 2 -

herkende de afbeelding voile omen, en deed de ruit spoe- 
dig uitnemen en door eeu andere vervangen. Ook uit 
Amerika kwam, reeds lang gcledcn, bericht tot ons van de 
verschijning van vreemde persoonlijkheden op de pboto- 
grafie-kaarten van Mediums, die als familieleden of bc- 
kenden duidelijk werden herkend. Vooral bij Mumler, 
zeido men, was dit mcermalen voorgekomen.

Onze opmerkzaamheid vestigde zich op nienw op dit 
phenomeen, toen wo vernamen, dat ook de Ingonieur Fre
deric Guido en zijn vriend Paulucci, in Italie, dergelijke 
zonderlinge photograficn verkregon en dit meedeolden in 
bet openbaar.

In 1860 verkreeg Alexandre, Boulevard des Capucins, der- 
gelijk resultant, onder de volgende omstandigheden. Graaf Z., 
diep getroffen door bet verlies eener hartelijk geliefde eclit- 
genoote, wilde zijn buitenverblijf, dat bem te sterk aaude 
dierbaro afgestorvene en de aangename dagen, die bij er met 
haar bad doorgebraebt, berinnorde, verkoopen. Alvoreus 
daartoe overtegaan, wensebte bij er eene pbotogratie van te 
bezitten. Do beer Alexandre zou die uitvoeren. De Graaf Z. 
met zijn buisgezin en bedienden vormden een groep voor 
het door alien verlaten huis, waarvan de gordijnen waven 
neergelaten. De photografie word gemaakt. . . 0 ,  verras- 
sing!. . . Het negatief bevatte ook de afbeelding der overle- 
done gravin, en wel juist staande voor het raam eener 
groote beneden zaal van het huis.

De uitlegging door de “esprits forts” was alweer bij 
deze categorie van verschijningen spoedig govonden: Bedrog 
namelijk! Maar men zag voorbij, dat er niet bet minste be- 
zwaar bestaat voor den soliden onderzoeker de mogelijkheid 
van knoeierij door ellendige winstbejagers te erkennen, daar
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hetoveneens waar is, dat zulke feiten volkomen geconstateerd 
zijn, eu b. v. tal van wetenschappelijkgevormdemannenMum- 
ler’s camera obscara, enz. herhaaldelijk in bijzonderlieden 
hebben onderzocht; bovendien, zou bet toeli vooral wel zon- 
derling zijn, dat men op verschillende punten van den 
aardbol ook alweer op die manier aan het bedriegen zou 
gaan. enz. enz. Hoc lastig bet soins pbotografen geumakt 
vvordt, die dcrgelijke verschijnselen verkrijgen, zie daar- 
over do historic van Hudson, b. v. in Spiritual Magazine, 
voor November 1872. Hij schijnt zicli thans al de dwaze 
bescbuldigingen, meestal van coufratcrs nit broodnijd, wijse- 
lijk zoo erg niet ineer aantetrekken.

lien paar aanhalingon nit onze dagen.
Men horinnert zicb, dat, eenigen tijd geledeu, onder- 

scheidene dagbladen een identiek feit als dat van Dyon, 
door 011s boven verliaald, bespraken, namclijk: de vcrschij 
ning van dc afbeeldiug eencr niet zichtbaar aanwezige 
persoonlijkbcid, ook op een glasruit, te San-Francisko. 
Hier, ovenals ciders vroeger, geen oplossing volgens be- 
kende uatimrwottcu on geen bedrog geconstateerd.

Op 4 Juui 1871 verkreeg Wolfenstein, te Los Angeles, 
op een door Godfrey mecgebrackte glasplaat en nadat 
zijno instrumeuten deugdelijk door desknndigen, met namen 
genocind, on ten aanzien van ondersebeidene getuigen, wa- 
ren onderzocht, bebalve bet portret van Bralier, dien bij 
pbotografeerde, ook de beeldtenis van diens ovcrleden 
vriond, Marshal Warren. Dit feit werd in bet blad van 
Los Angeles besproken en als autbentiek meegedeeld.

We deelen nog bet volgende mee, naar aanleiding 
van corrcspondentien met een beer, te Londen. De beer 
lteeves, York Hoad, King’s Cross, is ten eerste geen photo-
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graaf van boroep. Hij liecft gcen belang bij do voortbren- 
ging van bet vorsebijnscl. liij verkoopt znlke producten 
volstrekt uiet; maar zendt ze allcen aan dezen cn genen 
holangstcllcnden mcde-ondcrzocker. Dit alles is solide, 
cvcnals andcre gegevens omtrcnt dien heer, tot ons ge- 
komcn. Scdcrt jaren onderzocht hij hot Spiritualismc en 
waron hem zoogenaamdo geest- photografien, die anderen 
zeiden te verkrijgen, bekend. In Augustus 1871 werd hem 
in eenc Medianimiekc comnninicatie verzocht, zich een 
photografie-toestel aantesehaffen, ten einde de proeven in 
kwestie te nernen. Hij deed alzoo; doch verkreeg eerst op 
13 Februari 1872 de eerste duidelijkc nitkomsten.

Wannccr door hem een bceld wordt genoincn, verschij- 
non cr thans niet zeiden andcre figuren nevens, of achtcr, 
die (lihmjls als geslorven familielctleii of lie fiend an van de 
afgobeolde personen warden her/,end. Bij hot begin dcr ope
ration, die niet altijd slagen, weet niemaud, wat cr van 
komen zal. Tal van deskundigen gaf hij verlof, dc bchan- 
deling te controleren, die dan ook niet schroomdon, liunne 
vcrslagen te docn drukken.

Do “geesten” komen op die photografien vrij duide- 
lijk en onder vcrschillende gedaanten voor. We bezitten 
onderscheidene zulke, origineel van de glasplaat at'gedruktc, 
beelden. Ziethier ecne korte beschrijving van cnkelen, 
waaruit men tevens zal zieu, dat er variatieu bij voorko 
men, die zeer opmerkelijk zijn. We voegen er korte op- 
merkingen bij.
a. Eenc dame. Tegenover haar de geest van eeue vronw, 

als met haar in gesprek. Herlcend als de huishoudster, 
die vroeger in de familie leefde. (Vrij duidelijk.)

I). Eene audere dame. Een vrouwelijke figuur leunt tegeno
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ver liaar tegcn de tafel. — Herkmd. (Minder duidclijk uit- 
komende.)

c. Ecne dame. Aan dczelfde tafel een kind (geest), dat een 
bloeiuruiker in de band schijnt te hebben. — Herkend. 
(Vrij duidclijk.)

(I. Eene andere dame ncemt dezelfdc plants in, terwijldie 
sub C zicli vcrwijderl cn aan den andereu kaut van 
het vortrok plants neemt. De geest van bet kind verschijnt 
weer, docli nu staande, met den rug naar de thans aan 
tafel zittende vrouw gewend, en bet gclaat naar de eerste, 
die op eenigon afstand zat, gekeerd. (Zeer opmerkelijk, 
ook in verband met C.)

e. Mrs Everitt (Medium), met twee geesten. Een daarvan 
in de gedaante eens engels; een tweede als een aan- 
vallig meisje. (Als pbotografie interessaut, docb als repro- 
ductie van bepaalde geesten, niet berkend.)

f. Drie beeren zitten aan. (Een van ben is een sterk Trance- 
Medium) Slecbts van twee zijn de beeldeu verkregen. 
Van alien zijn echter de handen zichtbaar. De plaats 
van den derden is bedekt door de versebijning van den 
geest eener jeugdige dame, die bare hand op den schou- 
der van een der beeren legt. (Als E.)

f/. Hot beeld van den persoon, die zicb liet pbotografeereu, 
word, als meermalen geschiedt, niet verkregen; dock in 
do plaats daarvan vorschcen een persoonlijkheid, die aan 
zijn kleeding, kort liaar, trekkon, enz. word! Iierkend 
als Sir Alfred Ryder, eenige jareu geledcn in Africa 
doodgosekoten. (Zeer duidelijk.)

Dit komt ous voldoende voor. Men beeft van de photo-
grafieu A. B. C. eu D. do trekken der werkelijke perso-
uen weggonomeu. .. Zeer bcgrijpelijk, omdat die dames den



— 48 —

kelijk geen lust hebben, bun beeldtenis door met onderzoe- 
kers, in gezelschap van geesten, te doen bewonderen eu 
zij geen belang bij de zaak hebben. Mediums cn bekende 
onderzoekers stappen daar ecliter licht overheen.

De uitvoeriug der personen laat te wenschen ovev, het- 
gecn zeer begrijpelijk is, aangezien langer gezetcn moet 
worden, dan voov eeu goed portret beboort. Het verkrijgen 
van portretten van levende personen is bier trouwens bij- 
zaak, waar het niet op aankomt.

Het scbijnt, dat men de hoop koestert, die geest-pboto- 
grafien al beter en duidelijker te znllen bekomen. Dat de 
hoop niet ongegrond is, blijkt uit de frappante voorbeel- 
den, die o. a. de Mediums Williams en Herne daarvan 
verkregen, b. v. in September 1872, met de heeren Dixon, 
112, Albanystreet, Staunter Morses, Jones, Sherwood, etc. —

Al meer en meer komen door de gepbotografeerden ber- 
kende portretten van overleden bekenden of familieleden 
voor; verder dezulken, vvaarop alleen een geest te zien is, 
enz. Ook te ’s Gravenhage werden eerst onlangs proeven 
in dien zin genomen en, afgaande op sommige den pbota- 
graaf onoplosbare verscbijnselen, kan men vermoeden, ook 
bier eenmaal te zullen slageu.

Ziethier nog eenige bijzonderheden oratrent de geest- 
pbotografien. De bewerking is als die van gewone pboto- 
grafie. Er moetcu doorgaans onderscbcidenc proevcn wor
den genomen, alvorous bet verscbijnsel zicb volkomen ont- 
wikkelt. Een Medium moet aauwezig zijn en de zitting 
iets langer duren, dan voor een gcwoon portret. De vreemde 
gedaanten vertooncn zicb doorgaans niet dadelijk. De eerste 
beginselon der working bestaan gewoonlijk nit lichtvor- 
scbijnselen over de hoofdeu of licbamen der gepbotogra-
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feerden, in den vorm van streepen, sterren, enz. Men noemt 
dit in Engeland “Spirit force” , of “Spirit power”. Ver- 
volgens gaan die over in zonderlinge achtergronden, bewolkt, 
als met dampvormige gestalten, enz. Eindelijk treden min
der duidelijke en ten laatste volkomen kerkenbare, ja! 
soms ongemeen sterk sprekende beelden te voorschijn. 
Enkele malcn gescbicdde dit ook onmiddellijk bij de eerste 
proef. Hudson 177, Palmer Terrace, evenals Dixon, Albany- 
street en de beer Kirkup, te Florence, verkrijgen hoogst 
merkwaardige proeven.

Men heeft ecliter ook dit verschijnsel trachten nateboot- 
sen (o. a. te Pcsth) en zij dus voorzichtig bij de beoor- 
deeling. Niet zelden werd tusschen onderzoekers en niet- 
onderzoekers strijd over de zaak gevoerd.

Van den Amerikaan Mumler, en van den beer Reeves, 
benevens van Dixon en anderen, bozitten we merkwaardige 
authentieke afdrukken, vooral nit den laatsten tijd, waarin 
bet verschijnsel zicb al meer en sterker voordoet. We 
willen belangstellenden o. a. ook de onder A — 6  liier- 
boven omschreveue, benevens wellicht de fraaiste, die be - 
staat (uit Florenco), gaarno toonen.

Tnsscben twee haakjes merken wij nog even op, dat 
vroegere gecstenzieners en oude schrijvers over het onder- 
werp, Young Stilling en anderen, eenparig beweren, dat 
de gecstcn zich dikwerf vertoonen in de gedaante en Wee
ding, bun op aarde eigen. Wat daarvan is, zal wellicht 
later zonder tegenspraak kunnen blijken. Vele der photo- 
grafien zijn met die bewering in overeenstemming.

De organen der Photografie zooals British Journal of 
Photography en Photografie News, redeneerden nu eens zus 
en dan weer z<uj over de omsebreveu verschijnselen. Het
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laatste blad kon er ecliter niet van buiten, nog kortgele- 
den van “Startling results” te spreken. Genoemde publi
cation scbreven mcermalen over proefnemingen, als bier be- 
doeld, en constateerden bet gebrek aan bewijs van bedrog 
beuevens bet feit, dat de genoemde pbotografien niet kou- 
den worden nagebootst, zonder dat dit zelfsdoor nietdes- 
kuudige aanwezige personen zou worden ontdekt. Volgeus 
daarin optredende deskundigen tocb, konden do bier bo- 
sproken afbeeldingen niet worden verkregeu door oene 
voorafgaande bereiding van de glasplaat, maar moesten ze 
bun ontstaan to danken hebben aan een persooulijkbeid, 
staando in de nabijbeid v.an dengeen, die gepbotografeerd 
werd. Nu, zulke porsoonlijkheden zijn er, boewel onder 
gowonc omstandigbeden voor onze organon onzichtbaar, 
eu bet beeld produceorende op tot heden onopgeloste wijze, 
die wellicbt overeenkomst lieeft met de morkwaardigo spou- 
tane pbotografien van den bliksem.

Men moge nu tegenwerpen, wat men wil; men weet nog 
niet volkomen te verklaren, hoc die pbotografien worden 
voortgebracbt bij dergelijkc proeven; maar ze zijn er en 
dat reduceert de tegenspraak tot nul. Men beefl nu slecbts te 
onderzoeken. We stelleu ons ten minste voor, volgens de ons 
bekende voorschriften proeveu te nemen, wanueer de gelegen- 
lieid zicb daartoe met bebulp van kracbtige Mediums aanbiedt.

Nog eens: bet zou zonderliug wezen, dat men op eeus 
maar weer allerwege, op dezolide wijs, aan bet bedriegeu 
zou gaan; want — let wei! — ook in Februari 1872 verkreeg 
alweer Gendre, te Toulouse, na lange, vrucbtelooze pogin- 
gen, zi)n eerste, boewel nog onvolkomene, resultaten.

Eiudelijk: zie een allerbelangrijkst stuk over de Spirit- 
photo’s iu Human Nature, voor November 1872.
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APPORT DIRECT.

Dit is mode cone Manifestatio van belangrijken aard. 
Hot is toch ecu opmerkclijk feit, dat mecrmalen do aan- 
brcnging van voorwerpen, op onverklaarbarc wijze bcwork 
stclligd, werd waargeuomcn. Dit noemt men hot Apport 
Direct.

Hot heeft zich ook in de residentio meermalen voorge- 
daan. Zoo werd bij zekere Stance het Medium een dolk- 
mes in dc handen gestopt, dat zich in eene andere kamer 
had bevonden en in langen tijd niet was aangeraakt. Dit 
geschieddo in hot bijzijn van ouderscheidene getuigen, en 
bij helder licht.

Er woont in ’s Gravenhage eene familie, waarin, gedu- 
rendo eenigo jaren, bijna zonder titsschenpoozen, de aller- 
belangrijkste Manifestation elkander opvolgden, in zoodanige 
mate en van zulk eene kracht, als wij dit zelden hoorden. 
Vele belangstellenden waren daarvan getuigen.

Het Medium was dochter des huizes, een allerliefst meisje. 
Zij gevoelde dikwijls do nadering der Manifestation en waar- 
schuwde niet zelden: “Ma of pa, er komt wat!” En er volgde 
immer iets merkwaardigs. Onder do belangrijke daar voor 
gevalleu dingen stippen we een paar aan. Do moeder, eene 
ontwikkelde dame, hield van alles nota en we deden ons 
dezer dagen — wie weet voor de hoeveelsto maal! — de 
bijzonderhodeu herhalen, die we wenschten te releveeren. De 
volgende zakon kunnon beter onder de Apports Direct, dan 
onder de verplaatsing van voorwerpen worden gerangsehikt, 
omdat ze spontaan voorkwamen. Op zekeren nacht meendo 
do beer des huizes te beinerken, dat zich gedeelten van

4
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het ledekant, waarin het meisje, in dezelfde kamer, aan den 
anderen kant sliep, bewogen en verplaatsten, en hij ver- 
haalde dit des morgens aan zijne vrouw, er bijvoegende, dat 
hij door do verwondering had verznimd, haar te wekkeu. 
De dame, hoewel zeer belangstellend, dacht er eckter niet 
lang over na, en dc dag verstreek, zonder iets merkwaar- 
digs. Den volgenden morgen, ten ongoveer half vier uro, 
wordt de vader door herliaald gedruisch in het vertrek ge- 
wekt. Hij maakt zijne vrouw wakker en nu, in bed ge- 
zoton, bemerken do onders duidelijk, dat ecnige gedeelten 
van de voorzijde van het ledekant der dochtor worden af- 
genomon, zachtkens, op eenigen afstand, over bloempot- 
ten hcon getild en daarna neergezet. Opmerkzaam staron 
zij dat wondorvol schonwspel aan. Hot meisje was in die- 
pen slaap. Men stond op, zette do uitgenomcn gedeelten 
weer stil in, en kwam overeen, oin de gobeurtonis voor 
hot Medium verborgen te kouden, ten cindo haar niet te 
verontrusten. Weer verstrijkt dc dag. Mon had inmiddels, 
om te zien, of het vcrschijnsel zichzou herhalen, oflievor, 
om zoodanige herhaling to belotten, dc voorstukken van 
bedoeld ledekant, desavonds, nadatdejongojufvrouwreeds 
sliep, met sterke koorden bovestigd, behalvo dat buiton- 
dien het geliecl goed in elkandcr sluitend was opgesteld.

De dame, die in den regcl vroeg bij dc hand is, bevond 
zich den volgenden ochtend in het voorste van drie ack- 
tereenvolgende vertrekken, aan de straat namelijk. Daar 
hoort zij haar echtgenoot, die zich nog te bed bevond, 
plotseling on krachtig roepen. Op hetzelfde oogenblik vangen 
in het vertrek, waar zij zich bevond, sterke kloppingcu als 
ter waarsclmwing aan. Zij ging het tweedc vertrek door, 
naar de slaapkamer, altijd gevolgd door de kloppingen van
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den onzichtbaren geleider. Daar aangekomen, vond zij haren 
ecktgenoot uit het bod gesprongen en wijzende op het le- 
dekant der dochter. Nu plaatsten zicb de onders onmid- 
dellijk voor de legerstede, en bij het heldere morgen- 
licht (het was in den zomer) nemcn nu beide het volgendo 
waar: Zij zien, dat de knoopen der koorden zeer snel en 
als met fijne ouzichtbare vingers, in alle details, worden 
losgomaakt. Evenzoo zien ze de koorden verwijderen en 
op den grond werpen. Daarna worden de ijzeren haken 
opgclicht en losgeworpen, waarbij een aan den haak zelf 
gcbonden koord, die tot de bevestiging, na losgcmaakt to 
zijn, niet meer afdeed, daaraan bleef zitten. Toen worden 
de planken opgenomen, zwevend door het vertrek gedra- 
gen en na horizontaal uitgenomen te zijn, perpendieulair 
aan een der zijden tegen den wand gezet. Gednrendo die in- 
drukwekkende Manifestatie, deed zich in het vertrek een sterk 
geruisch, volkomen gelijkende op windvlagen, vornemen.

Het Medium sliep altijd door, doch transpireerde als in 
lievige koorts. Ze was echter bij baar ontwaken niet het 
minst ongesteld en daar men inmiddels alles weer had 
in orde gemaakt, kwam deze Manifestatie niet ter barer 
kennis, voor langen tijd daarna. Zij verklaarde toen, dat 
het haar speet, dat men haar niet had gewekt. Men deed 
dit echter niet, uit vrees, dat de Manifestation dan wel- 
licht zouden eindigen.

Wat het omschreven geluid aangaat, . . .  ook wij namen 
soms zulke uitwerkingen bij physische Manifestation waar. 
Somtijds komt het overeen met het geruisch, dat de ont- 
lading eener electrisehe batterij kan veroorzaken. Het 
doet zich echter slechts bij uitzondering hooren. Men ver- 
neme verder een merkwaardig feit in dezelfde familie, nog

4*
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met lang geledeu voorgevallen. Men koudt zick ook na 
den dood van de zeer geliefde dockter (bedoeld Medium) 
met do studie bezig. Op zekeren avond zitten beide eck- 
tolingen met kun tvveeen aan tafel. De dame is lozende, 
torvvijl kaar eektgenoot zicli bezigkoudt mot sckrijven. Op 
eonigon afstand bevindt zicli een klcino tafel, vvaarop ondcr 
meer een portefeuillc met papicren. Plotsolitig vvordt die 
portefeuille op het boek dor dame gevvorpen. Deze, dorge- 
lijke kandelwijze van kaar man niot gewoon, drukt kare 
ontevredenkeid uit. De betickte zegt, van niots to weten, 
on legt de portefeuille vveer op de kleine tafel. Onmiddel- 
lijk daarop (ook kij is Medium) beweegt zick zijn liand. 
llij grijpt een potlood en sckrijft, dat de portofeuille nog- 
maals zal worden overgebrackt, wanneor dit wordt verlangd. 
Men begrijpt, de onderzoekenden weigerden niet. Naeenigo 
oogenblikken zien beide ecktelingen de portefeuille opnemcu 
on op do groote tafel onmiddellijk on langzaam bij de dame 
neerleggeu, eu nog sterker: bet versckijnsel werd ten 
derde male geleverd op dicn avond. Toen werd beloofd, 
dat nog sterker Manifestatie zou plaats grijpen, indien 
men naar een ander vertrek aan de straat wilde gaan. Lickt 
bekoefde men niet mee te nemon. Men zou voldoende kunneu 
zien. Men begaf zick naar bedoeld voorvertrek. Ons onder- 
zoekend echtpaar bemerkt na eenige oogenblikken duidelijk, 
dat kot door ket voile gasliekt besckenon portret van de 
geliefde afgestorvene dockter zick met stcrkc sliugeringen, 
als wuivend aan de koord, langs den wand bowoog. NB. Der- 
gelijke bewogingeu vanportretton zijn in kotzolfde goziu meer- 
malen door solide onder/.oekers geconstatecrd, onder omstaii- 
digkeden, die alle bedrog totaal onmogelijk maakten, en ter- 
wijl steeds alle vrijkeid tot onderzoekwerd gogevonenaange-
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wend. Een ander’s Gravenhaagsch yoorbeeld van Apport Di
rect. Bij zokere S&ince werd door den zicb manifesteerenden 
geest een verjaarsgeschenk voor een der aanwezige dames 
beloofd. De verjaardag kwam, doch niets werd geleverd; 
ten minste men bemerkte er niets van en de belofte geraakto 
in hot vergeetboek. Geruimen tijd daarna vond de buisbeer 
tusscben eon zijner boeken, in zijn boekenkast een stuk 
roode zeep gestoken. Hij verwonderde zicb, en wel toe- 
vallig (neon, geentoeval!) liet bij bet stnk zeep, waar bet 
was, daar drukko bozigbeden hem geen tijd lieten, zich 
lang bezig te houden met zijn vondst. Na eenigen tijd volgde 
cene Stance in een ander huis, die hij bijwoonde. De on- 
dcrzoeker bad volstrekt tegen niemand van bet stuk zeep 
gesproken. Het Medium, een aankomend meisje, schreef 
toen o. a. dat aan hem de Manifestation eigenlijk niet wa- 
ron bestecd, daar hij het verjaarsgeschenk, met name het 
stuk zeep, bad vcrgeten, benevens nog andere dingen. Bij 
z.ijne thuiskomst begaf zicb de onderzoeker onmiddellijk 
alleen naar het vertrek, waar zijn boekenkast stond en 
overtuigde zicb van de aamvezigheid van bet cadeau op 
dezelfde plaats. Hij begaf zicb naar eene andere kamer, waar 
men inmiddels bezoek had ontvangen en vraagde, of men niets 
had gemist, met aanduiding van tijd en andere details. 
Daarop werd herbaaldelijk ontkennend geantwoord. Toen 
maakte bij de zaak bekend. Do dame verklaarde, nooit 
roode toiletzeep te gebruiken, of in huis te hehben gehad. Men 
stond op en ging het geschenk halen. Men vertoonde ons 
genoemd voorwerp herhaalde malen.

Zoo vermeldt Kirkup, te Florence, het overbrengen van 
brieven op aaumerkelijkc afstanden. Paolina Carboni, dochter 
van den consul te Rome, en graaf Ginnasi namen onderanderen
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dergelijke dingen waar. Het geschiedde weer in April 1872.
Te Arnhem word, in een kring van onderzoekers, na 

afloop van het souper, ten aanzion der annwezenden, 
het sorvies van de tafel genomcn en, over do hoofden been, 
op den grond neergezet. Van de middelen, waardoor dit 
geschiedde, was geen spoor te zien. Men had den vooravond 
aan eene Stance bestecd on zou daarmee voortgaan, na 
iots to hebhen gebrnikt. Wij waren er gotuige van, dat 
een zakdoek uit den zak van eon heer gehaald on op een 
luchter geworpen werd. Ook daar geen oorzaak te ontdekken. 
Wo stonden toen oniniddellijk naast het Medium. Bij Home 
werden meermalen bloemen op de tafels geworpen, tijdons 
de Stances. Datzelfde geschiedt nog.

Zoo verkrceg men ten vorigen jare, te Londen, bloemen 
en vruchten. Andere dingen, zooals sneeuw, stukken ijs, 
enz., werden in gcsloten vertrekken geworpen, ja! zelfs 
personen getransporteerd. Die dit nader omschreven wil 
lezen, raadplege het Spiritual Magazine 1871, waar hij 
tal van flink geopenbaarde. namen van solide ooggetuigen, 
in gezelschap der ongeloofelijkste verhalen, vinden zal.

In een kring, te ’s Hage, samengesteld uit positieve 
lieden, werd een eerwaardig bejaard heer, wiens goede 
trouw boven alle verdenking verheven is, beurtelings, op 
verzoek, een horlogie in de hand gegeven, of daaruit ge- 
nomen. Een vraag werd sprekend beantwoord, onmiddel- 
lijk aan zijn oor, en wel zoo luid, dat hij er van schrikte, 
met een krachtig: Tres bien! (Hierover zoo straks meer.)

Nog een voorbeeld uit ons land. In October 1872 werd 
ons t e ’s Hage, in een geslolen vertrek van een onzer vrienden, 
in het bijzijn van onderscheidene getuigen, en terwijl nie- 
mand zijn plants verliel, een tak frissche bloemen (fuch-
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Kill’s) aangcbracht, waarvau de blaadjes nog nat waren. 
Zulke bloemen waren nict in die woning te vinden. Zoo 
word ook in onze eigeno kamer eene pendule van den scboor- 
steen op do tafel geplaatst niet allecn, maar bovendien op- 
gcwonden, etc. Men keut ook de zonderlinge Manifestation, 
waarbij in zakdoeken of koorden kunstige knoopen werden 
golcgd. Die aldus bebandolde voorwerpen' werden dan op 
tafel of op de knieen der onderzoekers geworpen. Andere 
vreemde kanatstukken, zooals opheffing van personen, enz. 
werden nog geproduceerd, die we bier knnnen voorbijgaan.

Hen, die zeggen: het kan niet, dat b. v. voorwerpen worden 
getransporteerd op voor de aanwezenden onzicbtbare wijze, 
of door andere solide stoffen heen, hebben we in onze 
vorige brochures reeds genoeg ter overweging gcgeven.

We merkten toen reeds op, dat het voorkomt, dat 
de electriciteit bij zulke Manifestation een groote rol speelt 
en heriuuercn nogmaals aan de zonderlinge cffecten, die 
de bliksem, ook op wetenschappelijk geheel onverklaar- 
bare wijze voortbrengen kan, en die door autoriteiten worden 
crkend en meegedeeld. Zoo b. v. deelde Andres Poey, in 
de Meteorological Society, te London, een paar jaren ge- 
leden, het feit raee: dat de bliksem door een schoorsteen 
in een volkomen gcsloten kofifer driugende, daarin, door 
bet bout boon, een laag root bad overgebracht, die den 
bodom tor hoogte vau een Eng. duim bcdekte. Even on- 
verklaarbaar, docb even waar! Mon ziet, booveel is nog 
zelfs op bet nicer bekcnd gebied der natuurkunde o/ibekend! 
Voorzichtigbeid dus en opscborten van oordeel is aan te 
bcvclen voor niet-onderzoekers. We hopen in eventueel latere 
geschriften, na afhandeling onzer Theorie, eenige beschou- 
wingen over dergelijke Manifestation ten beste te geven.
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LIC1IT-PIIEN0MENE1V.

Op zekoren avond, in den licrfst, leverde onze Stance 
woinig bclangrijks op. We bcsloton dus, tot den zoogc- 
naainden Dark Circle ovcrtcgaan, oindat do ondervinding 
ons reeds lang had geleerd, dat zich somtijds in dc duis- 
ternis merkwaardige verscbijnselen voordoen.

Wij waren echter altijd zoo vrij, alle bcdcnkelijkc voor- 
zorgen te nemen, tot solide waarncming vereischt. Wo z.ul- 
len over dcrgelijkc Stances in ons laatste boekje uitvoeri- 
ger sprekcn. Wij zaten alzoo in het duister aan, ten getale 
van vijf personen. Onderscbeidcno malcn deden zich nn de 
bekende kloppingen hooren', op verschillende plaatsen in het 
vortrek, als ook op dc tafel, maar voornamelijk op de rug
leaning en den achterkant der zitting van den stoel, waarop 
het Medium (een heer van ongeveer 30 jarigen loeftijd) 
zat. De tafel zelve bleef onbewegelijk. Een onzer nitte het 
verlangen, om zoo mogelijk getuige te zijn van de voort- 
brenging van lichtverschijnselen, welke meermalen bij Sean
ces in de duisternis, door een onwaarneembare oorzaak 
worden voortgebraeht.

Op eenmaal nemen drie onzer, waaronder wij, benevens 
het Medium, zulk een licktverschijnsel waar.'Hct had den 
vorm van eene zeer kleine doch heldere vlam en vertoondo 
zich, gedurende eenige scconden, in zwervendc bewegiug, 
onder de tafel uitkomende, ter zijde van'den stoel, waarop het 
Medium zat. Het beschreef als het ware een boogvormige 
golvende vuurstreep.

De kloppingen in het vertrek gingen met tusschenpoo- 
zen voort. Sommigen der aanwezenden werden op ver- 
schillcnde plaatsen des lichaams duidelijk voelbaar aan-
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geraakt. Dat aanrakcn echter deed geen dor proefnemers, 
die deel namen aan do Stance. De weinigen die, tegen- 
woordig waren, zochten elkander in hot minst niet to 
misleiden. Zij zijn daartoe te solide en ernstige onderzoe- 
kers en konneu elkander als zoodanig volkomen, en lang.

Bedrog is niet van bunne gading en buitendien, daarop 
vvordt door ons to good gepast. Zoo dnurde hot eenigcn 
tijd voort en ook de lichtvorschijnselen, bovengenoemd, 
vertoondon zich nu eens op dezo, dan weer op eene an- 
dere plants. Onvenvachts vernamen wij eon sterk gesclmifel, 
en bet Medium verklaarde, dat bij plotseling met zijn 
stool con eind van do tafel was weggetrokken. Door zijn 
nevenman word daarop geconstatoerd, dat bij werkelijk niet 
meer aan de tafel zat. Meer kon niet worden bevestigd. 
Men ziet, we zijn voorzichtig. Nadat weer bijgeschoven 
was, uitte eon andcr hot vcrlangcn, om do liohtvcrscliijnselcn 
nog eenmaal te zicn, op eene aangeduide plants, en na 
eenige oogenblikken namen wij alien tegelijk, bij den schoor- 
steen, gelijk dit verzocbt was, zeer duidelijk drio kleino 
vlammen waar, die, na eenige seconden heen en weer 
te hebben gezweefd, zich weer in bet donker oplosten. 
Tusscbon de aanduiding van plants en de verschijning was 
niemand opgestaan. We znllen niet herhalen, dat wij ook 
ditmaal goed hebben waargenomen en scherp gadegeslagen. 
Zulks is onze vaste gewoonte immer en overal.

Versing 26, dd. 1 October 1869, (Oromase) constateert 
lichtverschijnselen aan de handen eener naast ons zittende 
dame. De verslaggever waren wij. Dat licbt schitterde als 
electrisch licht, gedurende meer dan eene minuut, onafge- 
broken en vertoonde zich iets later op dezclfde wijze, ten 
aanzien van alle aanwezenden, op nieuw. Niemand rookte.
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Er waren phosforus nod) lucifers aanwozig. Hot Medium zat 
toen togenover dc bedoeldo dame. Ook ditmaal deed liet ver- 
schijnsel zich in oen bijzonderen kring voor.

Gemakkelijk is bet aantetoonen, dat dergelijke versehijn- 
selen elders eveneens dikwijls worden waargenomen. Zie 
b. v. een merkwaardig voorbeeld in den Banner of Light 
van 28 October 1871, onz.

Nog in bet najaar dezes jaars (1872) zagen wij zulko licht- 
pbenomenen zeer dikwijls, onder verschillende omstandigheden.

T O \E \, ACCOORDE1V, E\Z.

Behandelen we thaus iets, dat meer op bet geboor werkt. 
We deelen daartoe eenige voorbeclden mee van bet be- 
spelen van instrnmenten, of bet nabootsen van de geluiden 
daarvan, enz.

De onderzoeker, boven reeds aangebaald, ten wiens 
bnize zoo langen tijd zulke merkwaardige pbenoinenen 
ontstonden, koint op zekeren uamiddag uit dekerk. Bezig 
zijnde zich te ontkleeden, zingt hij onder de band het vers 
“Geloofd zij God” , dat bij gehoord had. Plotselingklinken 
tonen eener trompet van achter of onder het ledekant uit, 
die het gezang begeloidden. Verrast roept bij vrouw cn 
doebter, wie bij de Manifcstatie verhaalt. Men komtover- 
cen, do proof to hervatten. De beer begiut wcer te zin- 
gon, en bet zonderlinge, onverklaarbare accompagnement 
valt weer in. Dit geschieddc herhaaldelijk. Moeder en 
doebter, met de Manifestation door jarenlange oefeuiug 
vertrouwd, laebten bartolijk, zoodat het boofd des huis- 
gezius, aanvankelijk verstoord, er met zingen moest uit- 
sebeiden en eindelijk met bet gelach zijner familie instemde, 
te meer, daar toen ook getoeter en signalen zich deden
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lioorou. Onmidcllijk word het goheolo bod onderstboven go- 
liaald. Niemaud had het vertrek een oogonblik vorlatcn; 
doch niets werd gevoaden, dat ongcwoon scheen, of een 
bekende oorzaak aanwees. We zeiden: het was namiddag, 
ergo vol dag. Zoo hoorden wij b. v. in duistere Stances hot 
strijken op de snaren eener viool. Dit werd eerst aarzelend ge- 
probeerd, totdat eindelijk de strijkstok er flink overheen 
ging. Wo hoorden ook tafelschellen in beweging bren- 
gen; op een met een stuk trommelvel strak overtrokken 
palet trommelen. Met onderscheidene andere personen za- 
gen we eens de hand, die de bel vasthield en klingelde; 
doch ook niets meer dan een enkele hand. Dit geschiedde 
des avonds, doch bij helder gazlicht. Somtijds wordt er met 
die instrumenten eerst wat “gescharreld” om het zoo eens 
oittedrukken. Op andere tijden doen ze zich op verscbil- 
lende plaatsen in het vertrek hooren, terwijl ze in de 
lucht rondzweven, gelijlc we dit meermalen waarnamen van 
eon zware speeldoos, o. a. nog eenige woken geleden.

Verslag 16, B , dd. 4 Mei 1869 der Vereeniging Oromase 
constateert krachtige doch zonderlinge en niot liofelijke 
duo’s van een met onzichtbare handen bespeelde Eolus- 
harp, die op een tafel stond en door niemand werd aan- 
goraakt, en een stapel porceleinen borden, waarmede zeer 
hevig werd gerammeld, als ook het werpen van een 
soort tambouriju tegen een tafel, zondcr zichtbaro oorzaak. 
Een on ander bij verminderde verlichting, doch niet in 
duisternis, (N. B. de borden in een gesloten kasl!) zoodat 
men voldoende kon zien.

Ten huize van een onderzoeker alhier werd, bij zekere 
Stance, klokgelui trefifend nagebootst in de bastonen op 
de piano. Niemand raakte, gelijk men zien kon, het in-
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strumeut aan; tcrwijl, op con anderen tijd, eea soort harp 
zich deed hooren, die daarbij iu sehuinen stand op do 
tafel staande, hecn en weer bewoog, bij een graad van 
verlichting, die ons in staat stelde, volkomen duidelijk te 
kuunen zicn, wat er goschiedde. Somtijds werd die harp 
zoo forsch beliandcld, dat de snaren kletsond tcgen hot 
bout sprongen. We lioorden ook nog con pianino openen en 
bespelen, zonder dat er een leveud persoon aan raakte. (Zo 
stood op een afstand tcgen den muur.) Op andcre tijden gui- 
taar en triangel bebandelen; . . .  ook de laatste Manifestatie 
met onderscheidene getuigen.

In eene ’s Oravenhaagschc familie werd (het moge 
zoo ongeloofbaar voorkomen, als bet wil) met de doch- 
ter, door onzichtbare banden, meermalen een quatre- 
mains gespeeld. De jonge dame intnsscben leende zicb zeer 
ongaarne tot deze proof, uitboofde der ongerustheid, die zicb 
daarbij van liaar meester maakte. Dit golukte vooral met 
zachte en religieuse muziek. Ook accompagnecrdcn de on- 
zichtbaren daar met een accordion, of speelden op een 
gnitaar; waarbij eenmaal, toen het instrument ontstemd 
en door een der proefnemers weer gcstemd was, dat 
voorwerp hem nit de banden werd genomen en, al zwe- 
vende door het vertrek, bespeeld. Dit had in de duisternis 
plants. Een andcrmaal werd door een uitmnntend pianist, “in 
den vleesche” namelijk, een stuk uitgevoerd. Bij bet cindigen 
daarvan werd door onzichtbare banden sterk geapplaudis- 
seerd. We verzekeren u, dat men ook daar de kunst van 
nauwkeurige waarneming uitneraend verstaat. Het Medium 
bij deze interessante verschijnselen was een zeer onont- 
wikkelde 14 jarigo jongen, die er doorgaans nagenoeg 
slapende bijzat en er niets van begreep. In den regel ver-
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veelde liij zicb doodelijk, zoo lang te moeten stilzitten.
We hopea maar, dat bedoelde onderzockcr weldra zijne 

bevindingen moge openbaren.
Dergclijke vcrscbijnselen deden zicb ook voor te Parijs, 

in den Amerikaanscben kring van B011 do GuldenstubbA 
Meermalen geraakten daar de bellen in beweging, wanneer 
S6ances werdeu geboudon. Eone zienster bescbreef dc 
gcestelijke gestalte van een vricnd, die het vertrck binncn 
trad on, ziet! onderscbcidcne voorwerpeu begonneu zicb 
ten aanzien van soms mcer dan 115 personen te bcwegeu. 
Onder anderen zagen dit Dclamarrc en Denn6 van de Palrie 
mecrmalou; tenvijl ook cen aan onze Groningcr booge- 
seliool vorbondon golocrde van die feitcn kennis uam.

Meermalen vverden nog, lictzij hier of elders, andcre gclui- 
den gcconstateerd, zooals die door zaag,schaafofanderge- 
reodsebap worden teweeg gebraebt, geruiscb als van .bagel, - 
of langs den vloer geworpen zand, geritscl als van klee- 
deren, windvlagcn, golfgebruiscb, sterke d6tonatien, ver- 
wijdcrd gerommel, als van den donder, enz.

ATTOUCIIEMEiVTEN EX HOORRARE STEMREN.

Een der merkwaardigste ondervindingen , die we moebten 
opdoen, was de volgende, eveneens te Gravenbage, op zeke- 
ren avond, waargenomen en reeds eenige jaren geleden.

Ons onderzoek bad ons reeds lang met de Manifestation 
in de “Dark Circles” gemeenzaam gemaakt. We waren 
dus niet in het minst geagiteerd, door wat ook, en even 
volmaakt onze zinnen meester, als op het oogenblik, waar- 
op we dit nederschrijven.

We wenschten ons te overtuigen, of ook wij de gekeiin- 
zinuige stem zouden kuunen booren, die zicb meermalen
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bij de toen aanwezigc heoren deed vornemen, en ons be- 
paald van to voren gezot ovorwogen donkbeeld was dan 
ook, die Manifestatio uittelokken, aangezien wo ’t bij die 
beoefenaars nog nict haddon bijgewoond. Wc drnkten dan 
den wensch uit: met “John” to spreken. Z66, deeldemen 
ons mede, dat de zicli Manifestcerendo geest zich noemde.

Een der aanwezenden, welke dio Manifestatio mecrmalcn 
bijwoonde, ondersteunde dien wensch en een andcr (Medium) 
zeide, wel te veronderstellen, dat het vcrlangde geschieden 
zou. We zeiden dan: “John, ik zou gaarne met u spre
ken! Wilt gij ?”...Ziet! daar word de koperen spreektrompet, 
waarvan de geest zich bediende, en die we van tc voren 
nauwkeurig hadden bezien, aan ons oor gezet, zonder dat een 
der aanwezenden die aanraakle, en er klonk daardoor eene 
stem tot ons, zeggende: “Ja, ik wil!”

Die stem klonk in onze onmiddellijke nabijhcid. De 
woorden werden langzaam uitgesproken en het geluid was 
diep, als van iemand, die min of meer heescli is. Het ver 
dient opmerking, dat we nog later berichten van soortge- 
lijke Manifestation lazen, waarin dit karakter aan het ge
luid ook in andere landen, zeer dikwerf volmaakt gelijk 
werd toegeschreven. Het sehijnt aldus, dat dit meermalen 
zoo is. We waren hoogst voldaan en hoewel verwonderd, 
bleven we even kalm en altijd zeer oplettend.

We vraagden verdcr: “Is Katie hier?” En het antwoord 
klonk: “Ja wel!” Opheldering: Men had ons gezegd, 
dat zich een andere geest als „Katic aanmeldde.” Onmid- 
dellijk daarop bemerkten wo, dat een kleine vrouwen- 
hand de onze streelde, vervolgens met onze haren speelde 
en die om de vingers wond. N.B. Geen dames (ten minste 
geen ziclitbare) waren hierbij tegenwoordig. We liernamen
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met opmcrkzaamhcid en verlangend waartenemcn, wat op 
onze vraag wel volgou zou: “Katie, ik zou uwobandwil- 
Ien kussen.”

De vrouwenhand verliet hare plaats, streek langs ons 
gelaat en bood den rug der hand tot kussen aan, zacbt- 
kens op onzen mond drukkende.

Wo vondon ons verplicht, dc onzichtbaro dame te dan- 
ken, om aan de voorkomendbeid, bet seboone geslacht 
verscbuldigd, niot te kort te doen, en we zeiden: “lk  ben 
voldaan! Dank u!” Natuurlijk na do band te bebben gekust!

Daarop wenddon we ons wcer tot John en hevnamen: “Hebt 
gij genegenbeid tot onderzoekers?” Hierop volgde geen 
boorbaar antwoord; doch onmiddellijk legde zicb een groote 
manshand op ons boofd en klopte daarop zacbtkens, ge- 
lijk men dit bij kinderen wel eens doet; terwijl andere 
handen de onze drukten, of ons op versckillende plaatsen 
aanraakten. We gingen voort: “John! laat ons nog wat 
spreken!” Doch, belaas! bet antwoord klonk: “Het is nu 
te laat!” En verdero pogingen om de stem uittelokken mis- 
lukton totaal. Iutusschen, we beklaagden onzen avond 
niet. Eenige jaren verliepen, alvorens we dit verschijnscl, 
nu met andere Mediums, nogmaals mochton waarnemen, 
waarover wollicht later. Dergelijko Manifestation nu zijn 
voorzekor interessant. Lichtboofden kunnen met alles don 
draalc steken; dock de feiten zijn nu cenmaal z66 en niet 
anders on wo verkalon ze, zooalsze zicb voordedon, n’en 
d6plaise alien spotlustigcn, en ongcackt men zeaanneme of niet.
We verhalen waarachtige feiten en die lacht men niet weg.

De Manifestable van lioorbare stemmen, boven omschrc- 
ven, staat te ’s Hage niet alleen. In eeno familie, albier, 
deden zicb gedurendo langcn tyd meermalen’s weeks Mani-
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festatien voor, waarbij hoorbaar werd gcsproken. Men kan 
daarovcr raadplegen bet verslag van den Majoor Hevius, 
in do Revue Spiritualise, 1859, Tome II, afl. 5 , biz. 126.

We kuuuen plechtig verzekeren, dat het daarin beschre- 
vene volkomen waarheid bevat, . . .  eene verzekering, met het 
oog op het karakter des schrijvers, trouwens totaal over- 
bodig, en dat maar een uiterst klein deel werd verhaald 
van hetgeen in bedoelde familie voorviel. Het verhaal daar- 
van zal vermoedelijk worden uitgegeven. We hopen ’t in 
het belang van het onderzoek vurig cn drongen bij den 
geachten onderzoeker dan ook wel eens aan, op de ver- 
wezenlijking van dit denkbeeld.

Onze “Esprits forts” staan voor niets. Luistert maar! 
Zoo wilden ze de hoorbare stemmen (altijd op hnn manier 
natuurlijk) verklaren door een enkel woord: buikspreken! 
Ah, zoo! Daar hebt ge ’t! De geachtste, soliedste licdcu 
koinen bij elkander, en soinmigen daarvan hebben zich 
op dat zonderlinge kunstje toegelegd, en het daarin op 
ongewono hoogte gebracht! Ze maken daarvan gebruik, 
om anderen letterlijk te bedriegen, jaren langL.In gemoede, 
dergelijke bewering is toch A1 te mal, om zich daarmee te 
laten afschepen! . . .  Wat dunkt u , intelligent® lezeres, of 
lezor? En waar blijft overigens de quasi-explicatie, wanneer 
we verzekeren, dat zich in bedoelde familie de stem deed 
liooren bij afwissolende afwezigheid van al de waarncmers ? 
Vindt go niet, dat do zaak der „uitleggers” wrak staat?

De hallucinatie zal bier zeker weer moeten helpen; 
want, wat bedriegerij aangaat, daarvan zou alleen de jaren- 
lang geduld oefenende bedrieger dupe kunuen zijn, en 
zoo een zou bovendien met oabegrijpelijk domme Ini te 
doen moeten hebben, en zulke ounoozele halzcn zijn de
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’s Gravenkaagscbe onderzoekers nu juist niet. Nog in dat 
jaar werdeu zos verschillende geesteusteminen door onder- 
scboidono onderzoekers alhier gohoord.

ZICHTBARE IIAXDEX, ENZ.

Die handen zijn in den rcgol warm en soms cenigszins 
vochtig. Ze zien or als volkomen gcvormde menschenhan- 
den uit. Doct men pogiugen om ze plotseling to grijpen, 
dan ontglippon, of liever, versmeltcn ze, op ons totaal onver- 
klaarbare wijze. Wo konden ze eebter meermalen, na ge- 
(him verzoelc, op ons geraak betasten en eenige oogenblik- 
kon de nagcls dcr vingers, kortom de band in alle onder- 
deelcn zien en voelcn. Evenzoo anderen met ons. Enkele 
bijzonderbcden zijn do volgende:

Zoo zagen we ecu zoodanige band een onmiddellijk 
voor ons staand voonverp aanvatten en door het vertrek 
werpon. Dit viel voor bij sterke verliebting, on berhaalde 
zicb tot twee malen toe. Hoewel anderen verklaarden, ook 
cene band boven ons hoofd te zien, kunnen wij dit niet 
als eigen waarneming raeedeelen. Hoe onbegrijpelijk en 
woudervol bel de oningevvijden in de ooren moge klinken, 
we stcllen de waarheid en wel zoo eenvoudig mogelijk 
neder. We zeiden trouwens reeds, dat het ons niet schelen 
kan, of men 't gelooft. Dergelijke banden klopten meer
malen op de onze, of streelden ze. Onze aanteekeningen 
raadplegende, vonden we daarin, onder mecr, hot merk- 
waardige verscliijnsel geconstatcerd, dat onze hand, op ver- 
zoek, zoodanig door eene vreemde werd vastgehoaden, dat 
we baar met inspanning niet konden loskrijgen. De sporen 
van die drukking waren nog eenigen tijd, nadat we ver-

5
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zocht hadden losgelaten te worden, duidclijk zichtbaar. We 
tooudcn 7,0 eenigeu dcr aauwezenden, dio met ons die S6anco 
bijwoonden. Niet allecu handen, maar ook aangezichten 
en busten, werden meermalen by Seances waargenomeu. 
Men kan daarvan o. a. een merkwaardig voorbeold lezen 
in de Rochester Evening Express en Wooilhull and Claffm’s 
Weekly (Begin 1872). Ook dit ligt ouder on7,e porsoonlijkc 
waarneming.

VERSCIIIJiMX'GEIV.

Het Spiritualismc wijst zc in groot aantal aan.
Op Yrijdag, 18 November 1870, (biz. 365) verbaalde 

Mechanic’s Magazine (om bet eerst maar een vrecmdeling te 
nemen; N. B. een solide, niet Spiritualistisch tijdschrift!) 
eene versebijning, aan boord van de Robert Lowe, waar- 
mede een trans-atlantiscke telegraafkabel werd gelegd. Het 
merkwaardig verslag daaromtront bestaat, en is getee- 
kend door Blaclock, Brown, Dunbar, Richardson, Knox, 
Hammond, Woodcock, Pugh en Harrison. In het begin van 
1872 decide de Temple Bar een 7,oer merkwaardige historic 
mee, dio op 2 Maart 1872 door den South London Courier 
werd herhaald. Beide tijdschriften zijn niet-Spiritualistischo.

We vinden van dergelijke zaken sporon bij alio natien. 
Zic b. v. in Drakes work over zijne gevangenschap ondor 
de Indianen, de geschiedenis van Sir William Johnson, 
die under de Ches a Kees verkeerde, in 1759. Lecst in 
Modern American Spiritualism de openbaringen van den 
boschaafden chef der Chus-co-Indianen, enz. enz. Raadple- 
gen we bekende oude schrijvers over verschijningen, b. v.
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de overbckende cn ook in het Nedcrduitsch vortaalde werken 
van autoriteitcn op dit gebicd, Young Stilling en anderen, 
dan moet men, met hot oog op de tcgenwoordig meer al- 
gemecn waargenomen feiten, (we noemen b. v. de door Dr. 
Slade in den American Spiritualist 1872 geconstateerde ver- 
sehijning van gehcclc persoonlijkbedcn , in bijzijn van getui- 
gen) buldc bewijzen aan de opracrkzame waarnoming, die 
genocmdo oudere schrijvers bij het ondcrzock on hetstollon 
hunner geschriften, in praktijk brachten. Vecl took van het door- 
lien verhaaldc wordt thans bcvcstigd wii&r geweest te kun- 
nen zijn, en het vroeger onwaarscliijnlijke hunner mededeo- 
lingon is voor good verdwcucu. Zoo kregcn wo onlangs 
cen zeer merkwaardig boekje van 1658, uitgegevcn bij 
Boursse, te Amsterdam, in handen, gctiteld: “Demonologia 
en den quelduivel van Mascon." We verstondcn met an- 
derc mede-onderzoekers de goedc trouw, die blijkbaar bij 
den predikant-schrijver heeft voorgezeten en die uitiederen 
zin spreekt, en verbaasden ons over de allerlreffendste over- 
cenkomst tusschen de daarin neergestelde waarnemingen, 
en de tegenwoordige feiten. Een eeuw ligt tusschenbeido 
en de daadzaken spreken thans niet alleen evenzoo als 
toen, maar nu algemeener, krachtiger, hoe ook het zijn 
neerlaag gevoelende materialisme stuiptrekke in machtelooze 
woede, om die feiten te vernietigen.

En inderdaad, er zijn weinig familien, waarin geen 
overleveringen van de inwerking der geestenwereld op 
de onze, zelfs van zichtbare verschijningen, zijn bewaard. 
Ieder raadplege slechts eigen omgeving. Dat die verschij
ningen zich echter ten aanzien van meer personen voor- 
doen is nieuw en bleef bewaard voor onze dagen.

Voornemens om later nog eens uitvoeriger spcciaal op
5*
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die daadzaken terug te komen, (bet onderwerp verdienl 
dit ten voile) constateeren we reeds hier, dat we op moer 
dan eene plaats van ons land, in gozelscbap van verschei- 
deno personen, die even good als wij zagen, hoorden en 
tastten, geheele geestengestalten zagen rondwandelen, on- 
der voorwaarden, die alle bedrog onmogelijk maakton niet 
alleen, maar bovendicn de posilieve, slo/f'elijlee bewijzen 
van de werkelijke aanweziglieid der geesten, na afloop, in 
lianden der onderzoekers deden overblijven. Allen, toI Iwaalf 
personen toe, ondervonden juist op dezelfde wijze en deel- 
den o. a., gedurende den ruim een uur langen lijd der 
versebijningen, in eigen vertrekken, onder bekenden, elkau- 
der bunue impressien mede. Wat lean men hiertegen aanvoe- 
ren ?...Niets...Of’t moest wezen, de ellendige beschuldiging van 
leugens te verbalen. Wie zou van die bescbuldiging bij den 
ontwikkelde dupe worden? Hij, d ie’t waagt, ze uitteslingeren! 
Zietdaar, belangstellende lezers! feiten, rneer dan voldoende.

Men sta ons toe, als slot dezer afdeeiing, nog bet volgende 
omtrent onze persoonlijke waamemingen besekeiden, doch 
positief op te merken:
1. Wij 8telden onze ondervindiugen neer, even eenvoudig 

en opmerkzaam, als we iedere andere belangrijke of merk- 
waardige zaak zonden bebandelen en even onpartijdig.

2. We bebben onze mededeelingen, zooveel ons mogelijk 
was, in zoo joist mogelijke uitdrukkingen vervat,opdat 
alles duidelijk zij.

3. We verkozen bet verzwijgen van een deel der waarbeid 
boven onjuiste mededeelingen. Daarom lieten we zooda- 
nige bijzonderbeden weg, waarvan den zamenbang tot 
het geheel ons niet in alle deelen volkomen duidelijk
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was, oi waarvan wc hct opteekenen op onderscheidene 
tijdeu verzuimden.

4. Gcen nieuwsgicrigheid, nocli bet per sc zoekon naar 
de bevestiging van welko tbeoric ook, bestuurde ons, 
nocb bestuurt ons tot beden. Het verlangen naar ophel- 
dering dcr wcttcn, die de Spiritualistische Manifestation 
bcbeerscben, maakt den grondslag uit van ons ouderzoek.

5. De Manifestation, door ons bijgewoond en opgeteekend, 
hebben alle ook andere getuigen.

6. Ze werden niet door eenige bekende pliysiscbe of me- 
cbanische kracht voortgebracht.

7. We hebben bier te doen met daadzaken van de won- 
derlijkste soort. We knnnen er niet gcnoeg op drukken: 
6f wij waren de dupe van totaal onverklaarbare bedrie- 
gerij, door solide personen en in bijzondere familiOn, 
jaren lang, bij herbaling, door verschillendc bedriegers 
(bckendcn) volgeboudcn, en in dit geval zouden in alle 
lauden duizenden verlichte personen met ons in betzelfde 
geval vcrkeeren,...6f wij zelveu zijn de bedrieger, dicer 
widens en weteus bcbagen in scbept, om onwaarheden 
van een alle perken te buiten gaande gehalto aan den 
man to brengcu.
Hct eerste is eenvoudig eene veronderstclling, die nio- 
mand zal wagcn, met gezonde hersenen begaafd. Bij bet 
laatsto hebben we cvenmin bclang als het overgroot 
getal mcdc-ouder/.ockcrs, die eveucens hunuo bevinding 
licten drukken.

8. We ncmen eene conclusie over van Dr. Loomis, achter 
con zijner verslagen, in Engeland versebeneu, door te 
vcrzekeren, dat zoo de menschclijke geest in staat is 
met juistbeid mededeeling te doen van opgemerkte ver-
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schijnsolen, onze medcdeelingon ills in alle dcelon uauw- 
keurig kunnon worden hcschouwd. Dit mogc ecuigszins 
hoogmocdig klinken,.. . indcrdaad is hot zoo niot. Wc be- 
kennen integondeel nederig, dat onzc wctcnschap zcer 
gcring, onze kennis wcinig uitgcbrcid is. Wc wenschcn 
allecn bet bcwijs te leveren, dat demcnscb, zoo bij wil, 
tot goed onderzoek van eenige zaak, nict onbckwaam 
te achten is.

Men kan het icdercen niet naar den zin maken. Warcn 
cr soinmigcn, die zciden: “Men moet zijne aanteekeningeu 
“niet te gauw na de ondervindiug der daadzaken ncerstel- 
“len; men is dan nog te zcer onder den iudrnk, om ze juist 
“te maken!” . . . anderen daarentegen bewcerden: “Als men 
“er lang mee waclit, vcrgcet men het fijnc van dc zaak!” 
We stoorden ons aan geen van beiden en gingen voort te 
onderzoeken en aan to tcekenen op onze wijzc. Eenige 
practiscke rcsultaten van dat onderzoek hebben we nil met 
u besproken. Men zal nu wel inzien, dat alle verklarings 
theorien der wetcnsckap niet alleen elkander weerleggen, 
maar bovendien door feiten worden gedood, waarop men 
die theorien tocpassen kan nocli durft.

Bij dcze afdeeling voegen we eenige Fac similto van 
DirectSchrift, enz. Wc kunnen de verzckcring gcvcu,dat 
die in alle opzichtcn als volkoinen nauwkeurig zijn te bo- 
schouwen, daar zij onder ons oumiddellijk toczicht zijn 
uitgevocrd. De toelichting viudt men hicrachter.

En biermee besluiten we het eigenlijk verhaal der feiten. 
Het derde dccl van onze bespreking van bet Spiritualisme 
is er mee geeindigd.
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Een paar zaakjes nog, belaugstellondc lexers! alvorens 
wo lieclen elkaudor verlatcn.

Terwijl wo aan do beworkiug dezer afdeoling bezig waren, 
word ons land bozockt door de tweo Engelscbe Mediums: 
de heeren Williams on Herne. Zij gaven onderschcideno 
Stances, door tal van bekwame niet-onderzoekers bijge- 
wooud, die dan ook, hetzij schriftelijk, lietzij mondeling, 
huune grooto bolangstelling \ na afloop toonden.

Hot was nict doenlijk, in dit boekje de verscbijnselen, 
bij dat bezoek opgemerkt, te omschrijven. Daartoe hadden 
wc ’t gelieel moeten omwerken. Dat hield te lang op, en 
we verlangden te zeer, om onze theorie eenigszins spoedig nit 
te geven. Bovendien is ons voornemen, later, in een ander 
gesekrift, op bedoclde Stances terugtekomen. Bereids gaven 
we in bet Engclseh korte verslagen, in verband met de 
daarop voorgevallen feiten. (Zie: The Medium and Daijbreak.)

Hoewel, hetzij bij dag, hetzij bij kunstlicht, in tegen 
woordigheid van vele gotuigon, bij genoemde heeren Mediums 
do belangrijkste verschijnsolen, en dat o. a. wcl in parti- 
culicre vertrekken, onder bet streugste toezicht, herhaal- 
delijk zijn opgemerkt, tijdens bun verblijf in Nederland, 
zoo waren hunne gewone avondzittingen zoogenaamde „Dark 
Circles” d. w. z.: men zat in de duisternis aan. (A governo 
diene: dat we in ons 4° boekje over zulke S6ances verder zul- 
len uitweiden en die manior van experimenteeren naderzullen 
bescliouwon.) Dat doze proofnemingen niet zoo maar kunnen 
wordon booordeeld door niet-kenners, zal men wel bo- 
grijpon; evenals hot zicb liet vorwachten, dat juist zij 
zulke S6ances zoudeu aanvallen. Een paar stemmen ver- 
hieven zicb dan ook, ten einde te trachten, de waargenomen 
feiten onsebadelijk te makeu. Men heeft reeds bemerkt, dat
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we ons beijvcren, om ook bestrijders van allerlei slag te 
doen kennen, opdat men zich ecn oordeel knnne vormen. 
Ook bier dus dienden we op hen te wijzen. We doen dat 
alvast nu maar.

Reeds in de Nieuwe Anihcmsche Cowan!, van 8 Octo
ber 1872, mcende de beer Phil. Cand. N. Fockema tegen 
“bedrog” te niocten waarschuwen. Wo beantwoordden ZEd. 
kortclijk in betzelfde blad van den 29stcn daaraanvolgende.

Iu dicn tusschcntijd, namelijk op 21 October, bovatte 
hot Studenlen-weelcblad cen uitvoeriger artikel, waarvan 
bet 2<l0 gcdeclte op den 288,cn vcrschcen. — Wc antwoordden 
ZEd. op 4 November, en de beer Fockcma, in wiens smaak 
dit niet sebeon te vallen, vatte in betzelfde blad van 18 
November nogmaals de pen op; docb werd daarna door ons 
niet meer beantwoord.

Het Vaderland bad zich inmiddels vermaakt, met een 
extract van het stuk overtenemen, en leverde eindelijk — zoo 
wat medio November — een adhaesie aan dc besebouwings- 
wijze des beeren Fockema, van zijn ridderlijke vrienden 
de beeren J. Knappert, Dr. W. Scheffer en D. P. D. Fabius, 
Jnr. Cand. — “Dc eene dienst is de andere waard!” dacht 
de redactie van bet Stndenten-weekblad en nam, op haar 
beurt, het gesehrift dier beeren weer over.

De heer Fockema veronderstelde, gelijk anderen, verkeer- 
dnlijk, dat het id6e van proselietenmakerij voor de studio, 
bad voorgezeten. Hij nam dit echler terug, toen we dit an- 
ders badden beduid. Wat bewezen verder de beeren Fockema 
c. s. tegen de zaak ? Niets! Wat beweerden zij ? Heel veel! 
Het is de moeite niet waard, na ’t geen we reeds zeiden, 
nog in uitvoeriger beschouwingcn te treden. Men leze 
liefst Nos. 19 en 20 van het Sludentcn-weekblad maar na!
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’t Zijn alio insinuation, vorondcrstollingen on nictsandors, 
gclijk wo in No. 21 dcdon uitkomon. Daar sclirijft do liocr 
Fockema, in No. 23, nogmaals dezelfde aardigheden en 
nitdaging omdie tegen te sprekeni! ZEd. meent, dat de lezing 
onzer twee reeds verschenen broclmves hot vertrouwon in 
de zaak niet kan wettigeu. 1°. Vragen wij dat niet; 2°. 
oordcelen anderen juist in tegeuovergestoldon zin. — De 
heer Fockema staat er verstcld van, dat wij don moed 
liebben, mannen als Faraday, Arago, Babinet, Tyndall, 
Huxley, enz. terecht tc wijzen. Z66 iets is ZEd. totaal 
onbegrijpelijk! Geen woord echter, wat die tereclitwijzing 
wederlegt. Laat ons eens duidelijk spreken. We bebben 
alien eerbied voor de uitgebreide kennis van genoemde 
illustration op versohillend gebied; dock de titel van pro
fessor , nocb wclke andere ook, imposcert een verstandig man 
zoo, dat hij meenen zou, dat hij, de voerder van den titel, 
nu ook de wijsbeid in pacht zou mocten hebben op elk 
gebied. Daarnaar zijn trouwens de handelingcn van de 
geleerde heeren soms beel weinig berekeud. Laat ons dit met 
een voorbeeld door een dor bovengenoemden, eerst onlangs 
gegeven, ophelderen. Tyndall namelijk moende zicb nieuwc 
lamveren te vorgaren door den volgonden onzinnigen voor 
slag. Hij wildo de kraebt van bet gebed in vollen ernst 
aan do wetensebap toctsen, door gcrcgcld voor ziekou te 
doen bidden on dan naar don uitslag te bepalen, of bidden 
helpt of niet. Denkt niet, dat wo spotton! Wo verzooken 
u, leest Contemporary Review van Juli 1872! D;\dr zult 
ge zijn id6e vinden. Genoemde professor vermoedt zelfs 
niet, dat hij klinkklaren onzin debiteert, door te trachtcn ge- 
bedsverbooring onder formnlcs to brongen; gebedon als 
drankjes te doen toedienen; aspiration des geestes tc rang
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schikken en aftewegen en den eventueelen verhoordcr der 
goboden te vernederen tot hot onderwerp eener verhandeling, 
door bem, Professor, intedienen voor “Transactions van dc 
Royal Society” ! Hot spijt ons, WelEd. beer Pockemaldat 
uvv aanbalen van Tyndall’s naam, voor welkcn ge zoovccl 
eerbied sebijnt te koosteron, ons noodzaakte, zijne dvvaasbeid 
in berinneriug te brengen. Zoo zouden we u ook des noods 
nog andore voorbeelden kunnen noemcn, a ls’t ons voor bedeu 
niet te tijdroovend was. Hoor eens, WelEd. heer! we doen 
huldeaan de wetensebap van zulke groote mannen; docb wan- 
neer die zulke ergerlijke dwaasbeden debiteeren (en daar- 
van zijn soms groote mannen niet altijd vrij!) als we ook 
roeds releveerden inonze tweede brochure, danbebben wij den 
moed, dien onzin te ontleden, ongeacht bun titcl,. . .  bij moge 
zoo geleord klinken, als hij wil! Daarom wijzen we nog 
even op het domme cinisme van een Huxley, die zeide, dat 
bem de zaak niet interesseerde, al was ze waar! Dat nocmt 
men eenvoudig achtcruit krabbelen! Zoo zegt Mr. Quickley, 
dat men zich niet met de gcdackte aan God moet kwellen, 
en Autolycus, dat hij het idee aan een volgend leven: N. B. 
uilslaaplI! . . .  Diepe denkers op sonnnige punten!

Of het eindelijk den heer Fockema “voorkwam” , bedro- 
gen te worden, en of ZEd. nu al dit of dat als zijn “mee- 
ning” geeft, doot eigenlijk tot de zaken niots af, en hiormce 
nomen we afscheid van dien beer.

En nu de heeron J. Knappert, Dr. W. Scheffer en D. 
P. D. Fabius, Jur. Cand., met bun adhaosic aan bun vriend, 
den heer Fockema. (Zie s. v. p. Sludentcn weeltblad, No. 23, 
waarin ook bet stuk voorkomt, dat we zoo oven bebbon 
bebandeld.) Do heer Knappert begint. ZEd. valt ons hard 
over ’t geen hij “vrij hoogen toon” noemt, waarmee we
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den hear F. beautvvoonlden. . .  Beste heer Knappert! als men 
den schoolmccstcr wil spelen, dient men zijn exarnen to 
hebben afgologd, on dat hccfl UEd. op ous gebied nu juist, 
met do bijwoning van 66110 S6auce, nog nietgedaan! Er zijn 
zelfs persouen, die zich niet best den graad van aaumatiging 
kunuen voorstcllen van anderen, die, zonder eenige prac- 
tisebe of tbeorctisclie ondervinding van jbet Spiritualisme, 
dan hot bijwoncn van eene enkele S6ance, toch maar mee- 
praten on oordeolen. Bovendien, we zijn niet van’tgehalte 
van lien, die onzin aan bun adres beleefd dankend aan- 
nemeu. Dat veronderstellen we 00k van UEd. niet. Ware 
die verondcrstelling onjuist, dan zou’t ons zeer voor u spijten.

Verder 00k bij den beer Knappert niets dan “meenen”, 
de mededeeling van ZEds. “indrukken”, etc. ZEd. meent, 
dat men de dingen wel met e6ne waarneming kan beoor- 
deelen, maar wil tocb niemaud terng brengen van bet 
“geloof” aan bet Spiritualisme, dat, volgens ZEd., tegen 
menigen schok is bestand. — Juist! Omdat’t bier geen geloof 
maar feitelijke ondervinding geldt, is het Spiritualisme niet 
weg te praten.

De zaak is eindelijk den heer Knappert tc dwaas, om 
zich cr verder mee te bemoeien. 1. Dat is gemakkelijk. 
2 Bovengenocmde professors daebten er anders over. Misscbien 
moot de oorzaak van dit laatste verschijnsel wel gezocht 
worden in de mindere wotensebap van Faraday, Arago, 
Babinet, etc., vergeleken met die van den heer Knappert. Als 
ZEd. woord boudt, krabbeltook bij bier al heel gauw achtcruit. 
Misscbien wordt dat woord niet gehouden. Wij zullenzien!

De heeren Dr. W. Scheffer on D. P. D. Fabius onder- 
schrijven verder de verklaring van den heer Fockema, door 
oveneens niets tc bewijzen, maar eenvoudig bunne “ver-
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moedens” den volke kenbaar te maken, namelijk: dat zij met 
goochelaars te doen hebben gehad. (N.B. Men berinnert zich 
bet oordeel van Houdin, Bosco, etc. over de Manifestation, 
in onzo vorige brochure meegedeeld. We twijfelcn met 
grond, of de lieeron, zoo even genoemd, betcr bevoegd zijn 
tot uitspraak.) Waarlijk, z66 c.yfort men geen feiten weg door 
andoren, als in dit geval, in eigen vertrekken, enz., her- 
baaldelijk waargonomcn.

Hot is vroemd te zien, booveel menseben er worden gevonden, 
die maar dadelijk voorsekrifton willen geven omtreut de 
wijze, waarop men zou moeten onderzoeken. Zij sebijnen do 
logica nict te vatten, van bet zich onderwerpen aan de om 
standigbeden, onder welkc zich de verschijnselcn knnnen pro- 
duceeren, on hot opvolgen dcr voorwaardon, die vereischt 
worden, om eerst dan, na lang, opmerkzaam, volhardend 
onderzoek, eenvoudig bevindingen mee te deelen. De font 
van dezulken zit eigenlijk minder in bet niet gauw weg- 
loopen met bet onderzoek (dat iutegendeel is flink), maar 
in bet zoo maar uitspraak doen, magistraal beoordeelen van 
hetgeen voor hen nog een volkomen gesloten boek is , waar- 
van ze den titel ter nauweruood hebben gclezen. We kennen 
andere hecron beoefenaren van wetenscbappelijke vakken, 
of studenten, die dcrgelijke “impression” als de beer Fockema 
c. s. hebben bekomen, (geen wonder voor hem, die voor 
7 eerst, onder dcrgelijke omstandighedeu, zoo iets bijvvoont!) 
doch die, zich echtcr niet gereclitigd meenende om van bc- 
drog te spreken, niet alleen bun oordeel opschorten, maar 
ook lust tot verder gezet, solide onderzoek toonen. Aan 
wolken kant, lieve lezer! zou hier wel de meeste degelijk- 
beid zijn? Dwaze oppervlakkigheid spreekt altijd een oor
deel nit, dat wcldra voor good wordt vergeten! In die be-
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wustheid meenden we ook, op do vraag, ons schriftolijk door 
een zeer bekend wctenschappelijk man gedaan: of bet er 
mee cindigen moest, dat die Leidsche heeren dezaakvoor 
boerenbedrog badden vcrklaard ? te moeten antwoorden: Acb 

^  j a ! voorecrst bindert dat o. i. totaal niets. Ze geven enkel 
“mceningen” en we zulleu later nog wel eens gelegenheid 
bebben, bierop terug te komen, gelijk nu gescbiedt.

De Haagscbe kronickscbrijvcr in bet Handelsblad, \an 20 
November 1872, denkt ook al de zaak te discrediteeren. 
ZEd., in wien we een echlen gooebelaar (met woorden) voor- 
hebben, toonde meermalen tittel noch jota van de gescbie- 
denis van ’t Spiritualisme te kennen, en discbt u een 
vracbt onverteerbare aardigbeden op, die, notabene, slaan 
op door bem meegedeelde onwaarbeden. Verzuimt s.v.p. 
nict, aangebaald stukje te lezen!

De Spectator van 23 November 1872, N°. 47, besprak 
de ccrste onzer brochures, de wonderhistorie namelijk. — 
Luistert eens even, hoe de schrijver daarin optreedt.

Hot stuk begint met de bekentenis, dat de steller zoo- 
danige belderheid en duidelijklieid in de beknopte uiteen- 
zetting van do historie dor “geestenklopperij” nog niet gevon- 
den had, als bij ons. Daar ZEd. echter als niet-onderzoeker, 
onbevoegd is tot oordeelen, zoo moeten we zijn vleiende 
beoordeeliug van de hand wijzen,.. .iets, dat ons trouwens 
gcen groote opoffering is. Onze fijne bestrijder stelt bet 
hoofddoel dcr “dryvers” voor, als: “geld verdienen”, en haait 
als voorbeeld bet groot aantal publication in verschillende 
lauden aan, er biivoegeude: dat “onnoozele belalers” niet 
ontbreken! — Dat is totaal onbegrijpelijk. Wij zouden denken, 
dat dddr. waar zoovcel publication over eenig onderwerp 
verscbijnen, wel dcgelijk een solide grondslag moot liggcn
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en dat het ondcrwerp zeer zeker belangrijk moot zijn. Onzo 
slimmert ziet editor voorbij, dat, al geeft men zijn onzin 
gaaf toe, dan daarmee nog niets togcn bet Spiritnalisme 
is bewezen. Mon zou or in dat geval alleen eon speculatie 
van maken, voil&-tont! Mon zou dus niet mogen schrijvcn; 
want volgons den niet-mathematisoben regel van bedoeldcn 
beer, bewijst hot vorschijnon van veol worken over eono 
zaak niet dan hebznektige exploitatio op onnoozolo halzon! 
En do talloozo werken op ander gobied dan ? . . . En uw eigen 
geschrijf?. . .  En de geregelde uitgave van bet orgaan, dat uw 
onzin, zoo diep-denkend, opneemt?

Het laatste gedeelte van het gewichtig document is ons 
tot hedeu ook nog niet duidelijk geworden. We mogen name- 
lijk de uitkomsten van bet onderzoek der Dialectical society 
(zie de Wonderhistorie) niet aanbalen, omdat daarin alleen 
van verscbijnselen, zonder “merkbare” spierbewegingen, go- 
sproken wordt, enz. Onzo vriend schijnt daarmee te willen 
beduiden, dat er onmerkbare spierbewegingen in bet spel 
waren, die eebter de eommissie bovenbedoeld natuurlijk 
niet constateerde!. .. Zeg eens, olijke heer! boe dan tocb con- 
stateert gij onmerkbare zaken? Waarop is uwe theorie 
van bet onmerkbare gegrond? Waarlijk ge herinnert aan 
de fameuse profeten van het “rien invisible” , uit de Acade
mic des Sciences, (ook al een staaltje van geleerden onzin!) die 
indertijd zooveel stof tot vroolijkheid gaven! Yerder wordt 
zoowat gcredeneerd over bewijs van de waarbeid der gees- 
tenleer en zulke dingen, die wij nimmer voorstaan, zoodat 
wij ons die niet behoeven aantetrekken. We nemen bet 
slot met eeu heel klein variant over, namelijk : “Te wijzen 
op dergelijko stukken is van nut, tot nadere kennismaking 
met bet gehalte der bestrijdors” — Het gekrabbel draagt
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als ondertcekening een enkcle D. De superioriteit, die den 
schrijver konmerkt in de beoordeeling van de voorslan- 
dors, door ZEds. wijs beleid gesplitst in “drijvers” en 
“onuoozele betalcrs” , schijnt hem echter zclf niet onweer- 
sprekelijk genoeg te zijn geweest, om daaraan zijn naam 
to verbinden .. Duidelijker: wanneer men zich schaamt, onzin 
met zijn vlag te dekkeu, is dat tromvens begrijpelijk. Eigenlijk 
doet bet er niet toe, of de namen van zulke lielden in het 
leger van de tegenpartij bekend zijn. Aan de spits kun- 
nen ze zeker niet staan, en welke sekade doen “trainards” ?

Dc belangstelling neemt toch ook in Nederland toe. Vooral 
is dat het geval onder de verlichte klasse, bij letterk un
digen , enz. Vermeldden we in den aanvang de vorming van 
een kring te Rotterdam,.. .blijkens al menigvuldiger inko- 
mendo berichten, uit verschillende plaatsen, breidt het onder- 
zoek zich steeds uit, in stilte, langzaam, maar onweer - 
staanbaar!

Evenals elders heeft de bestrijding al heel wat terrein 
verloren. Ze kan er niet van buiten te spreken van: “de 
al mesr en meer toenemende verspreiding” , het “in zwang 
zijn” , enz. van hetgeen zij, onder het niten van menigen 
smartkreot, (zie onder meer Spectator en Vaderland) dwaas- 
lieid, bijgeloof, enz. noemt. Aanvankclijk keeltc het, dat 
de bcdoeldc verschijnselen niet bestonden; later werden ze 
als bedrog gcqualificeerd. Beide gronden (?) van bo- 
strijding zijn al weggezonken. De feiten worden door ieder, 
die niet verwaaud genoeg is, de duizenden onderzoekers 
voor “onnoozolen” te houden, crkoml, en die onderzoekers 
zijn al geen bedriogers meer. Het eerst zoo verguisde Ani- 
malisch Magnctisme wordt in den nood reeds als verklariags- 
middcl aangegrepen. Zelfs daarloe moesl men Icomen; of wcl
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de duizendeu waarncraers zijn eenvoudig. . . gebiologeorden! 
hetgeen cigcnlijk op hetzelfde neerkomt. Do aardige hee- 
ren, die b. v. iu evengenoemdc publication met die would- 
be explicatie schermen, zijn onbetaalbaar! Blijkens de ge- 
debiteerdo domhedeu, bebben ze zelf van biologic niet het 
iuinste begrip, en duizend tegen 66n, dat zij niet iu staat 
zijn, het kleinsle biologische versckijnsel i n ’t levente roe- 
pen. En toch, ’t is bun cbeval de bataille, tegennver 
feilen, ivaarvan het sloffelijk bewijs achler blijfl. Allerbe- 
spottelijkste meening, die bet gezond verstaud zoo maar 
op den duur zou moeten aaunemen. Maar dat bet dit trou- 
wens niet doel, blijkt. Zoo beoordeelde de Telegraaf van 
11 November 1872, No. 1465, onze eerste brochure, en 
wees er op, dat hier van geen boogbartig wegcijferen sprake 
kan en mag zijn, maar alleen lang, ernstig, eerlijk on- 
derzoek, en even eerlijke in gecnerlei spcculatieve richting 
afgelegde verklaring aandachl verdient. Meent nu niet, dat 
we die gunstige beoordeeling aan ons werk wijten; (wij 
tocb deden niet veel anders, dan in No. 1 en 2 gegevens van 
anderen verzameleu) neen! ze is alleen bet bewijs, dat ecu 
juist begrip der zakeu ook bij denkende niet-onderzoekers 
wel degelijk voorzit. We mceneu, dat dit bet eerst is , dat 
eeu geschrift over onze studie zoo in tocstemmenden zin 
met bet gronddenkbeeld in Nederland wordt beoordeeld. 
Z06 wordt do baan tot bet lichl gobroken,. . . niet door het 
tolkons torugkeercu tot al'gesleteu theorien, gelijk men wan- 
bopend doct; want nu weer hadden we te doen met uit- 
leggers per biologie, goocbelarij, uitkramers van aardighedeu, 
enz., alle bestrijders, als wc vroeger behandelden. Men 
lette maar eens op! Altijd komt men terug tot reeds door 
anderen geopperde meeningeu. We zagen sedert jaren niet
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een enkele nieuwe metkode tot verklaring. Men is totaal 
uitgeput. Arme uitleggers! het ziet er treurig ait met uwe 
zaak, die z66 moet worden verdedigd. Geeft liever bewijs 
van doordenken. Onderzoekt eersl en praat dan mee. Tot 
zoolang kunt go uw geestigheden of onzin wel bewaren. 
Een en ander blijft tocb totaal zonder effect, gelijk gc aan 
den voortgang dor studie, die nimmer stil staat, dock al- 
leeu in den laatsten tijd maar wat meer in ons land be- 
sproken vvordt, wel zult hebben bemerkt, indicn uw onkunde 
op ons gebied een wcinig verminderd is, en gij ten minste 
iets bebt geleerd.

Een onzer vrienden schrcef ons, eenigen tijd geleden, 
dat we ons “leven met moesten verbitteren” , met aanval- 
len nittelokken. We antwoordden hem naar waarheid, dat 
die aanvallen ons in het minst niet verbitterden. We 
mogeu onzin nn juist niet dankbaar aannemen, . . van onszel- 
ven moeielijk maken, is volstrekt geen kwestie. Sedert jaren 
hebben we den strijd in bet bnitenland en hier gadegesla- 
gen. We lezen de hevigste aauvalleu aan ons adres, of tegen 
de studie, dood kalm, op ons gemak en lacbende, overtuigd 
als we zijn, dat men alleen zichzelven misleidt.

Nu en dan plnizen we die heel bedaard nit en geven van 
tijd tot tijd een kleine opmerking ten beste. Tallooze malen 
autwoorden we boegenaamd niets. Evenwel gevoelen we ons 
hart van dankbaarheid kloppen voor hen, die zich zooveel 
moeite geven en zij ’t ook (bier werlcelijlc) “onbewust” zoo 
energiek meewerken, tot verspreiding en bespreking van 
het belangrijke Spiritualisme. Doodzwijgen kunt ge de din- 
gen nu eenmaal niet; maar 7.60 doet ge toch veel beter, 
dan dat te probeeren. . . Mijneheeren, wij danken u !

Er seliiet nu slecbts over: in een vierde brochure de
6
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bandleiding tot hot houden van Stances zoo uitvoorig on 
duidelijk mogolijk to gcvcn, opdat men op allc gevallen, 
die kunnen voorkomon, gowapend zij. We hopcn ook dit 
wcldra te vorwczenlijken.

Bclangstellende lexer! nog cens roepen we u toe: let mi 
ecus nauwkeurig op dc zwakhcid van eventueel volgeude 
bestrijding! Die zwakheid wordt erkcnd door ieder dcge- 
lijk man, Ziethier nog een laatst voorbecld. Eenige jaren 
geleden, word, bij Gebr. Belinfaute, een boekjc nitgege- 
ven, onder den titel: “De lafeldans gecn wonder”, dat eenc 
proeve tot mecbanische verklaring bevatte, i  la Faradaij.

Dat boekje wevd onlangs weer door de uitgevers geannon- 
ceerd. Welnu, de schrijvcr, die zich verbergt acbter bet 
pseudoniem Rosier, een geacbt wetenscbappelijk, degelijk 
man, bekent thans moedig eu eerlijk de onhoudbaarhcid 
zijner vroegere ideeen. Uij onderzocht reeds met ons; denhl 
Ilians heel atulers, en loonI groote helangslclling. Zoo zullen 
er wel meer degelijlce strijders overkomen!

In bet Spiritual Magazine, van December 1872, verkla 
reu alweer 40 personeu, waaronder vele niel-onderzoekers, 
met uaam, woouplaats, enz., geuoemd, dat zij de geest- 
photo’s hunuer afgestorven betrckkingen of vrienden her- 
Itenden. Zelfs de Revue Brillamigue vestigde, eenigeu tijd 
geleden, de aandacht op de Medianimieke schilderstukken 
vau den jongen Swan. Te ’s Uagc wcrden onlangs aanra- 
kingeu door con kindcrbandje door verschilloudc persouen 
geconstateerd, d;iar, waar gecn lcvcnd kind “in den vleoscbe” 
aauwezig was. enz. — Laten de tegenstanders mot bun 
versleten tbeorien dus maar voortsukkelen! . . .  En uu :

Tot weerzien8l
DE SCHHIJ VER.



Verklaring der Fac-similes van Direct Geestensciirift, 
onder verscliillende omstandigheden verkregen.

No. 1. ( Tegenover den titel.)

Twee eerste strofen van een zesregelig, godsdienstig lied. Het werd als 
Direct Schrift bekomen in eene familie van onderzoekers, te 's Graven- 
hage. Met meer andere dingen, op een octavo blaadje postpapior gepro- 
duceerd. Vermoedelijk, oradat het schrift tot den kant van het papier reikte, 
werd het woord: “goedheid” zoo zonderling afgebroken. Ook hierkomen 
dergelijko vreemdsoortige krullen voor, als in het buitenland niet zelden 
werden opgemerkt. In dezelfde familie bekwam rnen dikwijls Direct Schrift; 
hoewel meestal in den zoogenaamden Dark Circle, werd het geleverd, onder 
voorwaarden, die met recht voldoende voor de strengste con trole kunnen 
worden geacht.

No. 2. (Idem.)

Aanhef eener piededeeling, aan Ron De Guldenstubbd gericht. Deze vrien- 
delijke woorden wijzen op het verhand tnsschen de stofielijke- en gees- 
tenwereld en dienden, o n  den onderzoeker in zijne ovcrtuiging te sterken. 
Ilekomen van een vriend, twee jaren na zijn dood, ten hnize van ge- 
noemden heer, 74 Rue dn Cheinin de Versailles, Champs Klvsees, te Pai'ijs. 
Het schrift werd herkend. De mededeeling werd afgebroken, toen een der 
getuigen de geest-magnetische werking stoorde, door aanraking van het 
papier. Evenzoo verkrceg De Guldenstubbe geheele brieven van overleden 
vrienden en familieleden, waarin details voorkwamen, die alleen hij Icon 
welen. Evenals liier, werd schrift of naamteekening zeer dikwijls door 
auderen duidelijk herkend.
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No. 3.

Zonderlinge figuur, door Do Guldenstubbd bekomen, op den eersten dag 
dor ontdekkiug van Direct Sclirift, 13 Augustus 1856, des namiddags 
te drie uur, en zijne wooing, bovengenoemd. Tot den I 5en (]ier maand 
bekwam men niet dan dergelijke figuren, waarvan sommige, volgens be- 
schrijving aangewend, door getuigen bevestigde genezingcn bewerkten. 
Op deze wijze werd o, a. de historicus Emile De Bonnechosc hersteld. 
Eerst op 15 Augustus verkreeg men het eerste leesbare schrift en wel 
in de Esthlandsche taal. De Guldenstubbd bekwam later Directe Schrif- 
ten in ruim tu iin tiy  ta le n , waaronder ook Hebreeuwsch, Aiabisch, Grieksch, 
Lapidair Schrift, enz. benevens in tal van moderne talen.

No. 4.

In Juli 1872 bespraken eenige onderzoekers, te Glasgow, het wenschelijke 
van een passend opschrift, te plaatsen tegen den muur, boven den catheder, 
in de zaal der Spiritualistische Vereeniging van genoemde stad. Men 
begaf zich naar het Medium Duguid, ten einde te beproeven, zoodanig 
opschrift te bekomen. Na eeuigen tijd wachtens, geiaakte het Medium 
in trance, nam twee blanke kaartcn, scheurde er hoeken af en gaf die 
den aanwezigen, waarna de kaarten op tafel werden nedrgelegd en het 
licht uitgedraaid. llinnen twee minuten volgde het teeken to t het weder 
ontsteken van licht De proef was gelukt. De kaarten werden door het 
inpassen der hoeken geverifieerd. Een daarvan was direct beschreven, met 
verschillende Grieksche en Latijnsche inscription; ook stond er de He- 
breeuwsche op, bier in fac-simile bijgevoegd, en die in een stralen- 
krans was gevat. De uitvoering der vreemde karakters was zeer fraai en 
correct. Yerder kwamen daar naast een paar bijbelteksten voor, ter ver- 
klaring van de spreuken. Bij deze twee Hebreeuwsche stond: Daniel VII 
v. 22 en Gen. XLV1II v. 16. Van onderen vertoonden zich eenige vreemde 
karakters, die het aanzien liadden van een handteekening. De tweede 
kaart bevatte verschillende zinnebeelden en eveneens korte spreuken. 
lie t Medium heeft later, in trance, het direct verkregen model No. 1 in 
het groot overgebracht. De beer Duguid , die in normaleu toestand volko- 
men onbekwaam is tot het leveren van zulke dingen, zette zich nedr, 
sloot de oogen en begaf zich onder den invloed der geesten aan het werk. 
(Zie hetgeen we omtrent de Medianimieke teekeningen zeideu.) Toon 
het gereed was, werd eveneens de Engelsche vertaling der inscriptien 
direct bekomen. Getuigen van het verschijnsel waren o. a. nog de heeren 
Nisbet, Bowman, Stones, enz. Zij verklaren, dat het Medium ongeletterd 
is; dat hij gedureude de Manifestatie in trance was; dat men volstrekt
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niet lion 7,ion te schrijven; dat niemand der aanwezenden de doode talen 
verstaat; dat het in cen niet noemenswaard tijdsvcrloop geschiedde; dat 
men elkander niet zocht te bedriegen, maar dat dit ook niet ge- 
lukt zou zijn; dat het geschrift niet werd voortgebiacht door een der 
aanwezigen maar door de onzichtbaren, enz.

Nos. 5 en 6.

Hieroglyphen, bekomen in de Egyptische zaal van het Louvre-museum. 
Het doodenscheepje, No. 6, bij den sarcophaag van Ramses 111̂ — Velege- 
tuigen, waaronder de bekende Graaf D’Ourches, waren tegenwoordig. In 
deze zaal werden talrijke frappante uitkomsten verkregen, maanden ach- 
tereen en bijna dagelijks, o. a. bij de zoogenaamde kapel van Cleopatra.

No. 7.

Eerste geschrift in het Engelsch: „Ik ben het leven”, met deinitialen 
van Maria S tuart Verkregen bij de kolom van Frans II , door genoemde 
koningin in de abdy van St. Denis opgericht. Later lieeft men de gelij- 
kenis dezer initialen, met die, welke zich in het Britsch Museum te Londen 
bevinden, geconstateerd  en bevonden, dat Maria Stuart teekende met door 
elkander gevlochten M. S.

No. 8.

Vreemde figuur en Grieksch Schrift, herinnerende aan de woorden: „God 
zal van hunne oogen alle tranen afwisschen en daar zal voortaan geen 
dood meer zijn, noch droefheid, noch weegeklaag, noch pijn zal er meer 
wezen; want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Ten huize van de 
Guldenstubbe voortgebiacht. 0 . a. waren tegenwoordig de heer Ravene 
Sr., uit Bei'lijn, en D’Ourches. Een aanwezig ziend Medium beweerde, den 
geest van den jongeren broeder van den onderzoeker, te Heidelberg over- 
ledon, in hot vertrek te zien. Als bewijs der wcrkelyke tegenwoordigheid 
van dien geest, werden op hetzelfde stuk papier, waaropbovenstaandge
schrift voorkwam, eenige toenamen geschreven, welke De Guldenstubbe 
zijn broeder als kind gaf en die hem aUeen bekend waren. Tevens werd 
or Direct Schriftelijk aan herinnerd, dat opgenoemde spreuk in het Duitsch, 
op verlangen huns vadcrs, op het graf-monument te Heidelberg gebei- 
teld was.

No. 9.

L’amour qui nous reunit a fait tout notre bonhem-. Bekomen op de 
graftombe van Abelard en Heloise (Pere La Chaise.) Terzelfder plaatse
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vcrkreeg men merkwaardige Latijnsche geschriften ,?geteekend Abaelardus. 
Ook op monumenten in dc Westminster, tc Louden, de Vrouwenkerk, 
te Munchen, etc, warden soortgelyke geschriftcn verkregen.

No. 10.

Duitsch Schrift, door verscheidene vrienden van den overledene her- 
Jcend. Hot houdt de boluiging in v an  de doolname van den geest in de 
onderzoekingen, en de vrcugdo, die hij daarover gevoelde. In tegenwoor- 
digheid dor getuigen vormden zich de letters langzaam  onder hunne oogen, 
gelijk dit ook bij atulerc gelegenhcdcn meennalen geschieddc. Zoo o. a. 
op een bank in den tuin van klein Trianon waar, op dezelfde wijzc word 
geschreven „Ne croyez pas a la chance dc ma vie; elle a dt6 aussi mal- 
heureuse h Trianon qu’ailleurs”. Die woorden waren geteekend Marie 
Antoinette en er kwam ook een dooreengevlochten M. A. op het papier 
voor. Handschriften dezer koningin zijn zeldzaam; intusschen de biblio- 
tbeek der Gobelins bezit er eenige en de beer I.acordaire constateorde 
in dit laatste geval de gelijkheid van Schrift en naainteekening. Ilij is 
eigenaar der beroeinde fabriek en een man van erkende wetenschap. Meer- 
malen woondo ook hij de proefnemingen bij.

No. 11.

initiate!! van een overleden vriend. Verkregen, in het bijzijn van onder- 
scheidene getuigen, op zijn graf op Mont-Martre, te Parijs.

No. 12.

Initiaal, bekomen by de buste van Hendrik IV, in de abdy van St. Denis. — 
Getuigen aanwezig. Deskundigen lierkennen de gelijkenis met de naam- 
teekening van genoemden vorst. Dergelijke werden ook bekomen in de 
Diana-galerij, te Fontainebleau. Van tal der Fransehc koningen en koning- 
innen bekwam De Guldenstubbe, volgens zijne mededeelingen, handschrif
ten ; nu eens in het park van St. Cloud; dan we£r te Rambouillet, en 
o. a. van leden der familie Orleans, te Neuilly, etc.

No. 13.

Aanbeveling door eene overledene vriendin, sedert jaren de bemihde b'e- 
schermgeest der familie De Guldenstubbe , naar hij beweert. Deze persoon, in 
leven schrijfster, duidde De Guldenstubbi meennalen plaatsen aan, waar 
Manifestatien zouden worden bekomen. Gaf men aan de aanwijzing ge- 
volg, dan slaagde men altijd. Ook nil verkreog men den volgenden dag,



iii St. Denis, in byzijn van mecr dan  10 ge tu igen , waaronder bekende ge- 
leerdon, vele Direete Schriften. Op de graven der oude Merovingiers wer- 
den do nedergelegde papieren echter vcrscheurd of gebrand. •— Dit ge- 
schiedde op den voor Frankrijk zoo gedenkwaardigen datum van 12 Januari, 
sterfdag van Lodewyk XVI.

No. 14.

Handteekening van den Rnssischen diclitor Ruschkin. Daarbovcn kwamen 
in bet Rucsisch de woorden voor: Geloof, hoop, licfdc. Mecr getuigen 
aanwezig. De Guldcnstubbd verkreeg ook nog schriften' van andere be
kende lieden, b. v. Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, Schiller, Wie- 
land, Byron, etc.

No. 15.

Latijnsch schrift, geteekend Cicero (Marcus Tullius),-t6h huize van DeGtil- 
denstubbe, onder de volgcnde omstandigheden verkregen. Men had reeds op 
den dag ondcrschcidene Direete Schriften bekomen en verwachtte nog 
eenige onderzoekers, die echter niet kwamen. Des avonds laat begonnen 
zioh in het vertrek sterke kloppingen, enz. te doen hooren. Het Medium 
verzocht, dat men cen nieuw p a k je  p o stp a p ier , ongeopend, met dengeelen  
om slag , w aarm ei het u it den minkel k w a m , op cen kleine tafel zou leggen. 
Toen daaraan was voldaan, zet de dame zich aan de piano en speelde on- 
geveer een kwartier uurs. Alsnu werd de generaal De Brcwern, met 
andere personen aanwezig, verzocht, het pakje postpapier te openen en 
men vond er een aan ta l Direete Schriften in , waaronder dat, waarvan 
we het fac-simiie geven. Gelijk over het algemeen de Latijnsche en 
Grieksche geschriften steeds zaken over moraal of spreuken op het toe- 
komstige leven inhielden, zoo bevatte dit het voorschrift, dat men , in plaats 
van het kwaad te ontvluchten, dat moedig behoort te  bestrijden. De 
Guldenstubbe bekwam ook geschriften geteekend Vergilius, Juvenalis,etc.

Nos. 16 en 17.

Naam van den bekenden diaken Paris, bekomen achter het hoog-altaar 
St. M6dard, te Parijs, in de kleine kapel, alwaar zijn grafstede vroeger 
geweest is. Het papier werd nedrgelegd onder de oogen o. a; van den ko- 
lonel Kollmann. Er doen zich doffe slagen onder de zerken vernemen. 
Genoemde heer neeml z e l f  het pdpief dp. Op de eene zijde vindt men 
den naam, op de andere de vreemde figuur, No. 17. Meermalen werd het 
Direct Schrift voortgebracht op de naar onder eh gekeerde zijde van het 
papiei-. In de laatste dageu1 geschiedt dit dikwijls, eW Op veel plaatsen.
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No. 18.

Een antieke drievoct, bekomen bij het klcinc beeld van Euripides, 
Louvre-museum. Getuigen tegenwoordig. Ook kwam op hctzelfdc papier 
nog een E voor. Ziethier een interessante proefncming, door Dale Owen, 
in hetzelfde museum. Hij kwam op de gedachte, om, in bijzijn van De 
Guldenstubbe cn diens Medium, een papier te stcken in den geopenden 
muil van den steenen leeuw, te Platea opgcgraven. Er werd opgeschre- 
ven: “Beroemd onder de Gricken — Pausanins.” Getuigc was o. a. de 
Zwcedschc becldhouwcr Molin, die juist een model van den leeuw onder 
handcn had. De woorden stonden in het Grieksch (Jonisch dialect) op 
het papier.

No. 19.

Lapidair Schrift (Latijn), bekomen te St. Denis, bij het graf van Frans 
I ,  op een visitekaart. Getuigen aanwezig.

No. 20.

“Wij zijn verheugd u weder te ontmoeten” , enz. Fragment van een 
door den schrijver dezer brochure bekomen Direct Schrift, in het Engelsch, 
voortgebracht op zijn eigen papier, terwijl het Medium zelfs niet aan de 
tafel zat. Het is uit den laatsten tijd. De woorden werden in de lengtc 
van het papier nefirgesteld. Het formaat der brochure dwong ons, ze 
liier in twee regels overtebrengen.

No. 21.

Yriendschappelijk schrijven van eene overledene vriendin, de belofte 
behelzende, van den onderzoeker, zelfs al bevindt zij zich aan de overzij 
des grafs, nabij te zullen blijven.

No. 22.

Livia. Bekomen onder de buste dezer keizerin, in den Glijptotheek, 
te Munchen, op dezelfde wijze als men in andere museums van Europa 
Direct Schrift bekwam, namcliik : door het leggen van een stuk papier op 
de voetstukken van beelden, etc.

No. 23.

Pertinax. Terzelfder plaatse en op gelijke wijze. Zoo ook werden de namen 
van Augustus, Publius, Julius Cesar, Saturninus, enz. verkregen.
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Reeds vroeger had De Guldenstubbd diezelfde twee natnen, als hier in 
fac-simild gegeven, te Parijs bekomen. Deze gelijken treffend op die vroe- 
gere. Met meer ander Direct Schrift, zijn de origineelen in het bezit van 
den Schrijver dezer brochure. Belangstellenden kunnen ze zien.

No. 24.

Direct Schrift, te ’s Hage bekomen. De communication ten huize van 
bedoelden onderzoeker verkregen, ademden somtijds eeu godsdieustigen 
geest. Op andere tijden waren ze van minder gchaltc, of werden, nevens 
de woorden ook, evenals hier, weder allerlei zonderlinge ornementen 
gevonden. Welticlit u it andere bron dan de woorden.

No. 25.

Idem. Onontcijferbare karakters. — Dergelijke komen ook uit andere 
landen tot ons. Slechts zeer enkele malen werd de oplossing van zulke 
teekcns meigedeeld. Het geschiedde o. a. in Duitschland. Zie ook Kernel's 
w erk: Die Seherin, waarin eveneens vreemd schrift voorkomt.

No. 2G.

Eerste woord van een aanhaling uit het N.-Testament, bij dezelfde on- 
derzoekers verkregen. Het Direct Schrift vertoonde zich in die familie, 
o. a. ook op stukaen papier, die in door niemand bezochte vertrekken, 
waarvan men den sleutel zorgvuldig bewaarde, waren neergelegd. Ook 
teekeningen werden daar direct bekomen. Als zoodanig waren die merk- 
waardig. Ze bezaten echter niet de minste kunstwaarde.

No. 27.

Fragmenten van een der gravures van Victorien Sardon. (Het huis van 
Mozart; zie bladz. 37, laatste alinea.) De hier geleverde fac-similes geven 
echter slechts een zeer onvolkomcn idde van het werkstuk. Het is on- 
doenlijk, langs autografischen weg de verwonderlijke fijnheid der lijnen 
en den rijkdom der ornementatie weder te geven. Een afdnik van de 
origineele geetste plaat is in ons bezit en ter bezichtiging van belang- 
stellenden, evenals een prachtige staal-heliografie, reproductie van een 
der vele kunststukken, te Genbvc verkregen, het kruiswoord: “Mij dorst!” 
Van de daar bekomen teekeningen getuigden o. a. Bouvier, Sinidt, Lu- 
gardo, etc. dat ze eenig waren; terwijl de bekeude artist heliograaf
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diaries NAgro zei.ilo: Ce n'est pas une main d'boinme qui n pu faire si 
bien. Ce n’est pas line oeuvre humaine. Bedoelde teekcningen werden 
door liet Medium, dat in gcwonen toestand niet kon teekeuen, zeer 
snel uitgevoerd.

No. 28.

Verscliillende “geestenteekens”. lie eei-ste uit liet buitenland ; de iaatste 
een der talrijke voorbeelden u it onze omgeving. Dergelijke teekenskomen 
niet zelden onder communicatien, in plants van namen, voor. Zoo bekwam 
men te Amsterdam talrijke mededeelingen, onder bet teeken | / — 1.

We meenen met deze stalen van geestenschrift te kunnen volstaan. 
Ze komen voldoemle voor, orn de talrijke variation op dat gebied toe te 
lichten en liet merkwaardige van bet veld van studie in bet licht te stellen.

R.
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Y O O R R E D E .

Eene toevallige omstandigheid richtte mijne aandacht, meer 
dan tot dusver het geval was geweest, op de gevoelens en 
geschriften van den merkwaardigen Zweed, over wien de vol- 
gende bladzijden handelen. Zoover mijne hulpmiddelen en 
krachten gedoogden, breidde ik den kring van dat onderzoek 
uit, en Wat ik in uren van letterkundige verpoozing, aan 
ernstiger 'studie ontwoekerd, over den Noordschen geesten- 
ziener te weten kon komen, vatte ilc zoo goed mogelijk binnen 
het kader eener historisch-psychologische Voordraebt te zamen, 
tenvijl ik enkele punten, die in den tekst sleclits aangestipt 
worden, in de Aanteekeningen toelichtte of breeder besprak. 
Zoo ik e'en en ander thans ook in rnimer’ kring doe verscbij- 
nen, het-is niet sleclits omdat de bier geschetste boofdpersoon, 
aan velen minder bekend, ongetwijfeld nader kennismaking 
verdient, maar ook met het oog op teekenen en behoeften 
des tijds, die in de Yoorlezing zelve nog nader aangeduid 
worden, en een woord van ernstige waarschuwing door het 
voorhouden van den spiegel der geschiedenis, naar het mij 
voorkomt, niet overbodig maken. Reeds heeft het Ongeloof 
onder ons verbazende verwoestingen aangericht, maar wij zijn 
nog evemnin aan het einde van den weg, waarop thans het



Bijgeloof met opgeheven hoofde vooruit treedt. Eene stndie 
over S w e d e n b o r g  is , ook zonder uitvoerige toepassing, uit- 
nemend geschikt om wie dieper nadenkt zoowel tegen bet 
een als tegen bet ander te wapenen. Bij den wensch, dat de 
mijne in bare bescheidene mate daartoe althans iets moge 
bijdragen, voeg ik tegelijk bet verzoek, dat, indien deze schets 
soms in hauden mocht komen, die mij nog iets naders aan- 
gaande S w e d e n b o r g  en zijn verkeer en invloed in ons 
land kunnen mededeelen, de welwillende aanwijzing daarvan 
mij niet ontbouden blijve!

J. J. v. 0.



Het jaar Twee en zeventig, dat reeds eenigen tijd acliter 
ons ligt, heeft meer dan menig ander den naam van Ge- 
d e n k j a a r  verdiend. Ik denk bij dat woord wel terstond, 
maar in geenen deele uitsluitend aan zoo menige vaderland- 
sche herinnering, die ons alien bij den terugblik op 1572 
ongetwjjfeld terstond voor den geest rijst, en duurzaam in 
bet barte blijft leven. Ook op velerlei ander gebied beeft bet 
pasgenoemde jaar niet weinig te herdenken gegeven, en inder- 
daad opmerkelijk is het, hoe menig eeuwfeest men in den 
laatsten tijd in enger’ of ruimer’ kring had kunnen wijdeu 
aan merkwaardige personen of feiten, in geval men name- 
lijk daaraan tijdig gedacht bad, en daartoe wezenlijk gestemd 
was geweest. Zal ik enkele eeuwen vermelden, waarin 
het jaar Twee en zeventig iets gedenkwaardigs, van blijvende 
beteekenis bracht ? Daar hebt gij — om maar niet verder dan 
de vier cijfers terug te gaan, en alleen van namen te spre- 
ken, waarop zich meer bepaald mijne opmerkzaamheid ves- 
tigde — het jaar 1272, het sterfjaar van den meest beroem- 
den Prediker zijner eeuw, den Franciskaner Be r t h  old te
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Regensburg, de S p u r ge o n  van zijnen tijd, wien niet eeue 
kerk in Duitschland groot genoeg was, en die zich daarom 
dan ook maar meest in de open lucht, soms voor eene schare 
van zestigduizend menschen deed hooren. Daar is 1472, het 
geboortejaar van L u c a s  C r a n a c h ,  den ouderen, den bekeu- 
den sckilder der Hervormingseeuw, tijd- en kunstgenoot van 
den grooten A l b r e c h t  Du r e r ,  vriend en geestverwant van 
L u t h e r ,  wieus beeld hij meer dan twintigmaal schetste; de 
Hans Sachs  der schilderkunst, gelijk men hem niet ten 
onrechte genoemd heeft ’). Het jaar 1572 blijft merkwaardig, 
niet slechts als het onvergetelijk Geuzenjaar, maar o. a. ook 
in de geschiedenis der Reformatie van Schotland, als sterfjaar 
(j- 24 Nov.) van Ca l v i j n ’s discipel en medestander John  
K n o x ,  den onvertsaagden boetprediker aan het hof van de 
lichtzinnige S t u a r t ,  wien de vijand zelfs tia zijn dood de 
getuigenis geven moest: »hier ligt de man, die nooit voor het 
aangezicht van eenig mensch heeft gevreesd.” Aan 1672 kunt 
gij niet denken, of terstond zweeft u de naam van Frankrijk 
en Nederland, inzonderheid ook van Frankrijk en Utrecht te 
gelijkertijd op de lippen: het noodjaar, waarin de scepter van 
den veertienden Lodewijk op het veege vaderland rustte, en de 
grijze V o e t i u s  maanden achtereen de Roomsche mis in den- 
zelfden Dom hoorde zingen, die reeds bijna eene eeuw ach
tereen de Psalmen van Datkeen had gehoord s). Maar ook het 
jaar 1772 roept namen voor onze herinnering op, die door 
geen vriend van Kunst en Wetenschap, van Kerk en Theologie 
geheel onherdacht mogen blijven. Het was o. a. het geboortejaar 
van een Hoogduitschen dichter, die mij althans, en zeker velen 
met mij, bij uituemendheid lief en waard is geworden, niet 
slechts om wat hij was, maar om wat hij nog verder beloofde 
te worden: den jongeling, dien S c h l e i e r m a c h e r  in zijne 
»Reden fiber die Religion” als »den gottlichen Jungling” 
prijst, en dien wij bijna den jongen A b ra h am  des Amor i e  
van der  Hoeven van zijnen tijd zouden noemen; den zanger
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van » wenn ich Ihn nur lmhe”; van » was ware Icli ohne Dicli ge- 
wesen”; van »Ich sage es jedem, dasEr lebt”, en zoo menig ander 
liefelijk kerklied; F r i e d r i c h  von H a r d e n b e r g ,  meer alge- 
meen bekend onder den naam van N o va l i s  s). Maar boven- 
dien zag dat jaar het graf boven het hoofd van een meer dan 
tachtigjarige sluiten, die in niet minder ruiinen kring dan den 
pasgenoemden gelioor heeft gevraagd en gevonden voor wat wij 
nu nog maar voorloopig de scheppingen zijner phantasie zul- 
len noeraen; een man, die bij zijn leven scliier alle Vorsten, 
Aanzienlijken, Geleerden, Denkers, Dichters, Dweepers in 
Europa van zich heeft doen spreken en hooren, en boven ve- 
len van lien nog na zijn’ dood in de eerbiedige herinnering 
van ettelijke duizendeu voortlceft. De D a n t e  van het Noor- 
den, zooals een voortreffelijk geschiedschrijver 4) hem, wellicht 
ietwat overdreven, genoemd heeft, tenvijl een niet minder 
voortreffelijk wijsgeer niet aarzelde eene paralel tusschen hem 
en S h a k s p e r e  te trekken 5); een man, in een woord, beur- 
telings als een Engel begroet en geloofd, en als'een ijlhoof- 
dige beklaagd en bespot; ik bedoel niemaud minder, dan den 
bekenden Zweedschen geesteuziener E m a n u e l  S w e d e n 
borg.

E m a n u e l  S w e d e n b o r g  — ik heb toch geen verschoo- 
ning te vragen, waar ik zulk een man, ruim honderd jaren na 
zijn’ dood, voor een enkelen avond in een kring als dezen 
ga inleiden? Maar niemand althaus verdient minder een on- 
heusch ontliaal dan de vreemdeling, die bij herhaling zoo lang 
in Nederland vertoefd, en het luide boven zoovele landen ge- 
roemd en bewonderd heeft. Nog minder vrees ik het verwijt, 
dat ik met u bij eene persoonlijkheid stil staj die een ver- 
standig mensch niet anders dan met schouder ophalen voorbij 
gaat. Over het geheel inoet ik opmerken, dat een waarlijk 
verstandig mensch in de werkelijkheid niet zoo spoedig de 
schouderen ophaalt, als menig ander dit doet, hetzij in schijn



10

of in waarheid; maar bovendien, dat wie hier met zooveel 
minachting oordeelt, daarmede te gelijk den staf over eene ziens- 
wijze breekt, die zich tegenwoordig hoog boven alle andere stelt, 
en zijn wjj wel onderricht, hare aanhangers alreede bij millioe- 
nen berekent 6). Of weet gij niet, dat de knnst, die een eeuw 
geleden door Swedenborg  en enkele anderen, naar het scheen, 
met gewenscht gevolg werd beoefend, — het geheimzinnig 
vermogen bedoel ik om met bewoners eener hoogere wereld 
te spreken — thans door geheele scharen wordt voorgestaan, 
en dat er zelfs boeken het licht zien, waarin het toekomstig 
leven »bij het licht der wetenschap,” gelijk het heet, beschouwd 
en beschreven wordt 7)? Meende men tot dusver gewoonlijk, 
dat op dit duister gebied alleen het oog des geloofs eenig 
bevredigend licht kon aanschouwen, hoe wordt die beschei- 
denheid beschaamd, waar men het op stouten toon hoort ver- 
klaren s): »terwijl de nienwste waarlieden van het Spiritisme 
door geheel Enropa als rijke gondaderen verspreid liggen, 
laat men zich bij ons door zijne ouderwetsche schuwheid weer- 
houden om er zelfs naar om te zien. Zoo is het mogelijk ge- 
weest, dat in ons vaderlaud sedert jaren een schat van Hand- 
schriften verborgen bleef, waarin het Spiritisme, zich aanslui- 
tende aan den tegenwoordigen stand der wetenschappen, aller- 
wege de prachtigste vergezichten opent, en waarheden ver- 
kondigt, die op ieder gebied van menschelijke beschaving eene 
algeheele omwenteling medebrengen.” — Ter goeder trouw, gelijk 
meermalen, valt het ons moeielijk hier geen bittere Satyre te 
schrijven.

M eent intusschen niet, dat wij ons heden met eene opzet- 
telijke kritiek van dit merkwaardig streven des tijds zullen 
bezig houden, of een dadelijke polemiek tegen veel zullen voe- 
ren, dat wij op ons standpunt nu eenmaal met geen anderen 
naam kunnen aanduiden, dan dien van dwaasheid en zonde. Wij 
vermeldden het genoemd verschijnsel alleen, omdat het ons de na- 
tuurlijke aanleiding tot nadere kennismaking met Sweden-
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borg bood, dien men toch in zekeren zin den vader, althans 
den grootvader der aangeduide richting kan noemen. Er is 
bovendien in zijn leven en werken nog raenige audere trek, 
die opmerkzaamheid wekt en beloont; wat men van 6 6  th e  
gezegd heeft, dat in hem wel tien menschen gevonden wer- 
den, het zou ook, althans voor de helft, van dezen geheimzinni- 
gen Zweed kunuen gelden, dien wij van meer dan eene zjjde 
beschouwen kunnen, schoon al die ouderscheiden gezichtspun- 
ten weder te zamen vloeien in den grond van eene belang- 
wekkende persoonlijkheid. Welaan, verleent mij uwe wel- 
willende aandacht, waar ik begin met u zijn L e v e n s b e e l d  
in breede trekken te schetsen, om daarna zijne Beteeke-  
n i s  op meer dan een gebied, ook in uwe schatting belang- 
rijk, meer opzettelijk in het licht te doen treden. Op He r 
der's  vraag: »verdient dieses menschliches Phenomenon nicht 
eine niihere Erwiigung 8)” geloof ik, dat gij aan het eind 
van ons samenzijn een toestemmend antwoora zult geven.

E m a n u e l  S w e d b e r g  10) — zoo heette hij oorspronke- 
lijk — werd geboren te Stockholm, den 29en Januari 1688 n ). 
Zijn vader, J e s p e r  S w e d b e r g ,  was geestelijke van naam 
en rang; toen ter tijde hofprediker in Zwedens hoofdstad, la
ter Hoogleeraar te Upsala, en eindelijk als bisschop van West- 
Gothland te Skara op Imogen leeftijd gestorven (1735). Hij 
was een geleerd en vroom man, die aan ieder zijner zeven 
kinderen, behalve menig goede les en een voortreffelijk voor- 
beeld, een exemplaar naliet zijner biographie, van ruim dui- 
zend folio bladzijden, met eigen hand geschreven, en nog 
heden ten dage op de bibliotheek van het Gymnasium te 
Skara bewaard. Van zijne moeder, die aan gade en kroost 
reeds vijftien jaren vroeger ontviel, Sara  B e h n , dochter van 
een Assessor in het mijn-eollegie, blijkt het niet, dat zij dade-
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lijken invloed op de vorming van onzen Emanuel oefende; 
over bet geheel schijut er tusschen dezen, den oudsten zoon 
des huizes, en de overige zes kinderen geen bijzonder nauwe 
gemeenschap bestaan te hebben. Te meer was zijn gemoed 
reeds vroegtijdig op hooger dingen gericht, en niet onbelang- 
rjjk is het, daaromtrent zijne eigene mededeeling aan een’ zij- 
ner warmste vrienden te hooren 12). »Van mijn vierde tot mijn 
tiende jaar,” schrijft hij, »waren mijne gedachten onophoude- 
lijlc bezig met God, de eeuwige zaligheid, en de zedelijke el- 
lende des menschen. Van mijn zesde tot twaalfde was het 
mijn grootst genoegen met de geestelijkheid te redeneeren 
over ’t geloof, waarbij ik hun meerraalen deed opmerken, dat 
onderlinge welwillendheid en liefde van dit geloof het eigenlijk 
leven uitmaakt, en dat deze liefde niets anders is dan liefde 
tot den naaste.” Nog voegt hij er by, en voor de ontwikkelings- 
geschiedenis van zijn later stelsel is de aanhaling niet zonder 
belang: »ik kende toen geen andere leer, dan dat God de 
Schepper is en Onderliouder aller dingen, die den mensch 
verstand en goeden wil heeft gegeven, maar niets wist ik 
van het stelselmatig geloof, dat door God den Vader aan wien 
en wanneer Hij wil, zelfs aan de onboetvaardigen, de gerech- 
tigheid of de verdiensten zijns Zoons worden toegerekend. 
Had ik van zulk eene leer hooren spreken, zij zou mij waar- 
schijnlijk volstrekt onverstaanbaar geweest zijn.” Men mag 
uit zulk een berieht wel besluiten, dat de opvoeding, die in 
de bisschoppelijke woning te Skara gegeven werd, een meer 
algemeen zedelijk en godsdienstig, dan streng kerkelijk-dog- 
matisch karakter vertoonde, en dat aan de kinderlijke vrij- 
heid van denken en spreken op dit gebied reeds vroeg eene 
groote ruimte gelaten werd. Zelfs werd de vrije gedachten-uiting 
van den knaap over de genoemde onderwerpen van de zijde 
der ouders met onverholen ingenomenheid aangehoord; zij 
plachten somtijds te zeggen, dat het was, als hoorden zij En- 
gelen uit den mond van hunnen Emanuel spreken. Ook dat
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verhaalt hij-zelf in alle eenvoudigheid; al spoedig zien wij 
trouwens geheel zijn leven- en geestesontwikkeling voor lan- 
gen tijd eene andere wending nemen. Door zijn uitmuntenden 
vader met war me liefde voor een wetenschappelijk leven ver- 
vuld, en geheel vrggelaten in de keuze zijner toekomstige 
loopbaan, legt hij zich te Up sa l a op de kennis der doode 
talen, maar ook en vooral op die van Wis- en Natuurkunde 
toe, en zegt zijne vaderlandsche Hoogeschool niet vaarwel, 
zonder zich het Doctoraat in Natuurlijke Philosophie en Let- 
teren, daar te dien tijde vereenigd, met eere verworven te 
hebben. VVeldra begeeft hij zich nu gedurende een viertal ja- 
ren op reis naar Eugeland, Duitschlaud en Holland, zoover 
men kan nagaau tot geen ander, dan een wetenschappelijk 
doel; te Utrecht vertoefde hij eenige maanden in hetjaarder 
sluiting van den ongelukkigen Utrechtschen vrede (1713). Op 
zeven en twintigjarigen leeftyd, rijker aan kennis en ervaring 
in het Noorden teruggekeerd, trekt de jeugdige geleerde door 
zijnen aauvankelijken roem de vorstelijke opmerkzaamheid tot 
zich. Door Karel XII wordt hij in 1716 tot Assessor aan het 
hooge Landscollegie voor de Bergwerken te Stockholm be- 
noemd, eene betrekking, die hij meer dan dertig jaren met 
eere hekleed heeft; en s'echts drie jaren na zijne aanstelling, 
kort na ’s konings dood, nam diens zuster en troonopvolg- 
ster den Assessor in den adelstand op, met veraudering van 
zijnen naam in dien van S w e d e n b o r g ,  en met vermoede- 
lijke toevoeging van den Baronnentitel 13). Nu als lid der 
volksvertegenwoordiging in de vergadering der Ilijksstenden 
toegelaten, ziet hij zich de gelegenheid aangeboden oin in 
ruimen kriug voor volk en vaderland nuttig te zijn, en hij 
kwijt zich daarvan met nauwgezetheid en ijver. Ongelukkig in 
zijne eerste liefde voor de schoone dochter van een zijner 
ambtgenooten, en dien ten gevolge steeds ongehuwd gebleven, 
kiest hij de wetenschap, die hij dient, tot trouwe gezellin op 
zijn weg, en wordt door een rustelooze zucht naar onderzoek
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en arbeid gedurig op nieuw naar deu vreemde, inzonderheid 
naar Engeland heeugedreven, niettegenstaande hij de taal vati 
dat laud levenslaug slechts gebrekkig spralc en verstond. Tra- 
giscb genoeg, had hij bij zijn eerste bezoek in London 
schier vrgheid en levon bedreigd gezien, daar lip, tegen 
bet streng verbod in, zich niet aan de quarantaine gestoord 
had, maar ongevraagd aan wal was gegaan. Ilet heeft 
hem echter niet afgeschrikt, blijkens zijne vele verdere 
reizen, slechts nu en dan door een tijdelijk oponthoud van 
eenige niaanden of jaren in de vaderlandsche streken ver- 
vangen. In het buitenland vooral verzamelde hg de bouw- 
stoffen voor wat hg op het gebied zijner wetenschap met 
schier onbegrgpelgke vlugheid verarbeidde, en was er wederom 
een Manuscript gereed, of althans genoegzaam gevorderd, 
’t  werd hem een nieuwe aanleiding om naar Engeland, 
Holland, Italie of Duitschland te trekken, en de buiten- 
landsche pers onder de vruchten zijner onvermoeide vlijt te 
doen zweeten w).

Zoo ging het voort tot in 1745, 16) en zoo had het nog 
lang kunnen voortgaan, had niet in April van dat jaar iets 
zonderlings plaats gegrepen, dat aan geheel het in- en uit- 
wendig leven van Swedenborg  eene andere rich ting gaf. N aar 
zijne eigene mededeeling namelijk 10) was hem in April van 
dat jaar, terwijl hg zich te London bevond, de Zaligmaker 
persoonlgk verschenen, omstraald van een schitterend licht, 
in een purperen mantel gehuld, en met het woord op de lip- 
pen: »Ik ben God de Heer, de Schepper en Yerlosser; Ik 
heb u uitverkoren om aan de menschen den verborgen zin 
der H. Schriften te verklaren; Ik zal u dikteeren, hetgeen gij 
te schrijven hebt.” sDenzelfden nacht,” voegt Swedenborg  
er met voile verzekerdheid bij, »werden de oogen ontsloten 
van mijn iuwendigen mensch; zij werden geschikt gemaakt 
om in den hemel, de hel en de wereld der geesten te 
staren. Ik vond er overal bekenden, nu reeds vroeger,
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dan eerst onlangs gestorven.” Wie denkt hier niet on wil- 
lekeurig aan bet schoone woord uit den aankef van Gbthe’s 
Faus t :

Het geestenryk is niet gesloten;
Uw zin ontbreekt, uw hart is dood.
Op, lcerknaap, baad nu ouverdroten
Uw aardscbe borst in ’t morgenrood!

Maar wat daar verdichting blijft, bet is voor S w e d e n b o r g  
eene hemelscbe werkelijkbeid, die voor het verder verloop 
van zijn aardscbe leven beslist. Geen wonder, dat hij in 
1747, naar zijn vaderland weergekeerd, een eervol ontslag uit 
zijn’ maatschappelijken werkkring verlangt en verkrijgt; niet 
naar de diepten der aarde, maar naar de hoogten der heme- 
len zullen voortaan de blikken van dezen »dieustknecht van 
Jezus Christus”, gelijk hij voortaan bij voorkeur zich betitelt, 
gericht zijn. De belft van zijn inkornen mogt hij voorts le- 
venslang als pensioen na zoo langen diensttijd genieten; den 
hoogeren rang, bij zijne demissie hem aangeboden, wijst bij 
bescheidenlijk af. Het worden nu geen reizen meer naar 
Engeland en het vastelaud van Europa; neen, gelijk hjj stijf 
en sterk blijft beweren, werkelijk naar den hemel en de 
hel, naar de onderscheiden planeeten van ons zonnestelsel, 
tot zestigmaal toe; zelfs naar andere, nog meer verwijderde 
hemelstreken met rustelooze vaart ondernomen; met al de 
naiveteit eener onbetwistbare goede trouw, en tevens met ver- 
bazende uitvoerigbeid te boek gesteld in grooter of kleiner 
details, en tot in hoogen ouderdom volgebouden, zonder dat 
overigeus de reiziger, wat deze wereld betreft, nog iets meer 
stationair dan vroeger geworden is. Nu en dan toeft bij 
eenigen tijd in zijne smaakvolle woning te Stockholm, maar 
meestentijds elders; herhaaldelijk ook maanden achtereen in 
ons Amsterdam, en al zgn tijd, kracht en geld — bet is niet 
ten voile klaar, hoe bij altijd aan dit laatste in zoo ruime



1G

mate gekomen is 17) — besteedt hij aan de uitgaven van 
nieuwe geschriften, waarin hij nimmer op die zijner vorige 
levensperiode terugwijst, maar eenvoudig mededeelt, wat hij ver- 
klaart van den Heer ontvangen te hebben. Na 1761 trok 
hij zich geheel van het openbare leven terug, om zich on- 
verdeeld te wijden aan wat hij als zijne hoogere roeping 
beschouwde. In ruimen kring bleef hij vertrouwen en achting ge- 
nieten, en toont hij ook niet onduidelijk, hoe weinig hij kerkelijke 
leer- en instelliugen voor zichzelven waardeert, wel wordt nu 
en dan het grijzend hoofd door den geestelijken banvloek be- 
dreigd, maar ten einde toe vindt hij zich door machtige vrien- 
den, door vorstelijken invloed zelfs tegen iederen lastigeu aanval 
in voldoende mate gedekt18). Zijn leven blijft rusteloos werken 
voor zijn hoogste ideaal, de kerk van het nieuwe Jerusalem, 
tot hij eindelijk op meer dan vier en tachtigjarigen leeftijd 
den 29en Maart 1772 te London ontslaapt; tot zijn Jongsten 
snik in woord en daad aan zichzelven onwrikbaar gelijk;door 
zijn eenvoudigen huiswaard en enkele vertrouwde vrienden in 
die omgeving met voile oprechtheid betreurd 19), en in de 
kapel der Zweedsche ambassade aldaar op plechtige wijze be- 
graven. »Zijn stoflijk deel” — dus heette het al spoedig 
daarna:

Zijn stoflijk deel is flier in Zwcden’s kerk geblevcn,
Maar eeuwig zal zijn geest door zijne werken leven." !0)

Opzettelijk nain ik, bij het schetsen van S w e d e n b o r g s  
leven, de meest mogelijke beknoptheid in aclit, omdat dit le
ven voor het uitwendige niet rijker is aan merkwaardige 
omstandigheden en ontmoetingen, dan dat van menig ander 
geleerde, terwijl bovendien meer dan dene bijzonderheid beter 
hare plaats zal vinden in het ander, meest uitvoerig deel 
onzer rede. Het is ons minder om de uitwendige Biographie,



17

dan om het innerlijk levens- en karakterbeeld vau den raad- 
selachtigsten aller ons bekende Zweden te doen; om zjjne 
Be t eeken i s  in den hoogeren zin van het woord, m. a. w. 
om de eigenaardige plaats, die hem in het intellektueel en 
godsdienstig leven der ach'jtiende eeuw moet toegekend wor- 
den. Reeds zeiden we, dat zich in S w e d e n b o r g  meer dan 
eene physionomie onderscheiden liet, hoe zeer dan ook de eene 
veel meer interessant dan de andere, en we durven ons vleien, 
dat gij u de nadere kennismaking in geenen deele beklageu 
zult, wanneer wij, van het mindere tot het meerdere opklim- 
mende, u op de meest in het oog vallende trekken dezer 
zeldzame persoonlijkheid wijzen.

En mogen wij dan niet allereerst met een enkel woord van 
Swedenborg  als L e t t e r k u n d i g e  spreken, al erkennen 
we terstond, dat zijne grootste beteekenis in geenen deele op dit 
gebied is te zoeken? Maar vermelding verdient het althaus, 
dat hij in zijne jeugd aan de Muzen en Gratien op eene wijze 
geofferd heeft, die duidelijk toont, wat hij ook als Letterkun
dige en Poeet had kunnen worden, indien hij ernstig gewild 
had. Reeds als student paraphraseerde bij het slot van den 
P r e d i k e r  in Latijnsche verzen zoo keurig, als die slechts 
zeiden gelezen worden, en zeker zou niemaud, alleen met zijn 
later leven en werken bekend, het verwacht hebben, dat de 
een en twintigjarige jongeling de Universiteit zou verlaten met 
een Latijnsch Proefschrift over de Spreuken van Seneca  en 
P. Syr  us, die hjj uitgaf met de noten van E r as mu s  en de 
Grieksche vertaling van Sca l ige r  2I). Zes jaren Later zond 
hij eene kleine verzameling Fabelen en Allegorien in Latijnsch 
proza in het licht, eene soort van navolging der Herschep- 
pingen van 0 v i d i us ,  22) al spoedig door een Bundel Latijn
sche gedichten, van zeer gemengden, doorgaans vroolijken, 
levenslustigen inhoud gevolgd. 2S) Ook vaD zijne wetenschap- 
pelij'ke tochten in de eerste jaren gaf hjj een Reisverhaal

2
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( I t i ue r a r iu m )  uit, waarin liier en daar de dichtader duidelijk 
doorspeelt, en eene aesthetische levensopvatting in den gewo- 
nen zin des woords zicli in geenen deele verloochent. Hij is 
kennelijk een van ken, die »das Schone in ’s Leben legen”, 
en binnen voegzame grenzen niet afkeerig van wat de zinnen 
streelt en bekoort. Op eene Rotterdainsche kermis bijvb. gaat 
hij wat daar voor den vreemdeling belangwekkends te zien is, 
niet met gesloten oogen voorbij; in Frankrijk en Italie laat 
hij zich nu en dan bij ballet en opera vinden, en houdt zijne 
opmerkingen over het daar werkend personeel in zijn Journaal 
niet terug. Ongetwijfeld hebben latere bewonderaars deze 
eerste bloesems van een krachtig ontluikenden geest ver boven 
de waarde geschat, en zelfs aan zijn dichtbundel ten onrechte 
eene plaats nevens het meesterwerk van 0 vidius toegewezen. 
De poetische loopbaan van S w e d e n b o r g  was trouwens voor 
zijn dertigste jaar reeds gesloten, en even weinig als de studie 
was voorts de liefde bij machte om hem in het vervolg van 
zijn leven boven de meest nuchtere realiteit te verheffen. 
Slechts een enkele maal komt hij dan ook later, bij eene zeer 
merkwaardige gelegenheid, met kennelijk welgevallen op dezen 
dichterlyken arbeid terug. **) Toch is ons zijne kleine lit- 
teraire nalatenschap van waardij en beteekenis, niet slechts 
als proeve hoe doorgaans de uitnemendste geesten ook 
eene dichterlijke periode doorloopen, maar vooral als bewijs, 
dat het Swe denbor g ,  den Rationalist — » wreeker der rede, 
r a t i o n i s  u l t o r , ” gelijk hij na zijn dood werd geuoemd— 
in geenen deele aan eene levendige en prikkelbare phantasie 
lieeft ontbroken. De opmerking zal ons later hare natuurlijke 
diensten bewijzen.

Veel belangrijker plaats intusschen in de geschiedenis zijner 
eeuw, wij geven het gereedelijk toe, bekleedt S we d e n b o r g  
als Ge l ee rde  in den eigenlijken zin van het woord, bepaald 
als beoefenaar der Wis- en Natuurkundige wetenschappen.
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Eene verzameling Latijnsche Verhandelingen op difc gebied, 
die hi) in vereeniging met anderen uitgaf, 25) grondvestte 
reeds vroegtijdig zijnen roem zoowel in als buiten zijn 
vaderland, die voorts onophoudelijk klom. Meer dan twintig 
jaren acbtereen publiceerde hij een reeks belangrijke losse ge- 
schriften over Mathesis, Algebra, Astronomie, Geologie, en 
zond ten jare 1734 zijne Philosophische en Mineralogische 
werken in het licht, in drie Folio deelen met ruirn honderd- 
vijftig gravuren, op kosten van den Hertog van Brunswijk 
gedrukt, die hem een gouden medaille en een zilveren beker 
vereerde. 20) Zij zijn slechts de voorloopers van een uitvoerig 
geschrift over het dierenrijk, dat zes jaren later verschijnt, 
en waarin hi) de physiologie en anatomie van het dierlijk 
leven verklaart, ten deele ook bij het licht, door onze land- 
genooten Boer l i aave ,  S w a m m e r d a m  en L e e u w e n h o e k  
opgegaan. 27) Middelerwijl — als had hij de schrijfwoede van 
zijn vader geerfd, die zelf verklaart, dat tien wagens niet in 
staat waren om alles te laden, wat hij geschreven en op eigen 
kosten had uitgegeven, het ongedrukte niet mede geteld — 
middelerwijl vindt hij gelegenheid om over het decimaal stel- 
sel en de vaderlandsche finantien, over ebbe en vloed, over 
de construktie van dijken en dokken, en dergelijke aangele- 
genheden meer, zoo te schrijven, dat hij niet alleen bewon- 
derd, maar gehoord, en niet slechts als Polygraaf, maar als 
Polyhistor geroemd wordt. Ik waag mij natuurlijk aan geen 
waardeering van verdiensten op een mij gesloten terrein, maar 
zoowel tijdgenoot als naneef heeft hier ondubbelzinnig uit- 
spraak gedaan. De vakante katheder van Cel s ius  te Up- 
sala werd op nog jeugdigen leeftijd met den meesten aandrang 
hem aaugeboden, maar bescheiden geweigerd. Frankrijk ver- 
taalde een deel zijuer geleerde geschriften; de keizerlijke Aca
demic van Petersburg nam onder hare leden hem op, gelijk 
de koninklijke van Stockholm dit reeds eenige jaren vroeger 
had gedaan, en tot van de verre overzijde der zee zocht nog



20

in onze eeuw eene welsprekende stem naar de krachtigste 
woorden om zjjnen lof te trompetten 28). Geen wonder, voor- 
waar, daar de vermaarde Theorist ook op zijnen tijd een niet 
minder voortreffelijk Practicus bleek, die in moeielijke geval- 
len uitnem6nd raad wist te schaffen. Dit ondervond Karel 
de Twaalfde in 1718 by den oorlog met Denemarken, toen 
zijn zwaar geschut onder de sterke wallen van Fredricshall 
moest worden overgebracht. Het vindingrijk vernuft van 
zijnen ambtenaar Swe d e n b o r g  vond eene soort van rol- 
maehine uit, waardoor een sloep, vijf groote booten en twee 
galeien, die tot transport moesten dienen, vijf uren ver, over 
berg en dal naar het gewenschte punt werden voortgeschoven.

Toch zou het weldra ook in S w e d e n b o r g  blijken, dat de 
mensch by brood alleen niet zal leven, zelfs by het brood der 
exaete wetenschap niet. Daalt hij jaren aehtereen onvermoeid 
in de diepten der aarde — de Stalaktiten b. v. van de be- 
roemde Baumanshohle in het velen onzer bekende Hartzge- 
bergte werden door hem nauwkeurig onderzocht en beschre- 
ven —• het is slechts om zich later op rustelooze vleugeleu 
tot altijd hooger sfeer te verheffen. Te midden zyner natuur- 
en wiskundige studien openbaart zich al spoedig het streven om 
tot den diepsten levensgrond der waargenomen verschij uselen 
doortedringen, en alzoo de hoogere eenheid der onafzienbare 
veelheid te vinden. Reeds in 1734 gaf hij eene Inleiding tot 
de Philosophic van het Oneindige uit, waarin, gelijk in enkele 
andere geschriften 2i)), het opmerkzaam oog de kiemen zijner 
latere geestesrichting ontdekt. Inzonderheid echter na het 
beslissend jaar 1745 treedt hij geheel van het terrein der ge- 
wone Natuurpliilosophie op dat der geestelijke aanschouwing 
en bespiegeling over, en handhaaft daarop gedurende zeven- 
en-twintig jaren het karakter, waarin wij hem in de derde 
plants laten optreden, van den meest vermaarden Theosoof  
der achttiende eeuw. Theosoof en Theosophie, gij verstaat
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dat woord, naar ik hoop, of laat anders gaarne het onder- 
scheid tusschen haar ea de Theologie in den gewonen en ge- 
zonden zin des woords u herinneren 30). Is de laatste de 
wetenschap des geloofs, d. i. die kennis van God en god- 
delijke zaken, die uit het levend geloof in zijne Heilsopenba- 
ring geboren wordt, bij het eerste woord daarentegen hebt 
gij aan die hoogere, ' voor den oningewijde verborgen wijs- 
heid te denken, waarvan de priester zich op eene onmiddel- 
ljjke kennis der onzienlijke dingen verheft, bij het innerlijk 
licht eener persoonlijke openbaring verkregen; eene geestes- 
richting, die historisch reeds wortelt in, althans kenuelijk 
verwantschap toont met de oude religieuse mysterien van het 
Oosten, de Kabbala van Israel, de Astrologie en Alchymie 
der middeneeuwen, de Rozenkruizers van later’ tijd, en wat 
ge meer op deze lijn u herinnert; hooge wetenschap volgens 
sommigen, louter phantasie volgens anderen, eene soort van 
geheitnleer in een woord, in welker gedenkrollen gij den naam 
van T h e o p h r a s t u s  P a r ac e l s u s  ontmoet, maar ook van 
J acob  Bo lime,  den diepzinnigen schoenmaker uit Gorlitz, 
den »heiligen” Bohrae ,  den P h i l o s o p hu s  T e u t o n i c u s ,  
gelijk zijne vrienden hem noemen, voorlooper en geestver- 
want, naar men wil, van een S c h e l l i n g ,  Ba a d e r ,  Rothe  
en andere hoogontwikkelde geesten. Hoe men ook over het 
algemeen de meerdere of mindere waarde dezer richting be- 
oordeele — het is hier de plaats niet, daarin dieper te tre- 
den, — dat S w e d e n b o r g  in de rei dezer onafhaukelijke 
denkers en vorschers een eerste plaats bekleedt, zal wel nie- 
inand ernstig betwisten, en zeker beloont het de moeite, 
althans met breede trekken, de eigenaardigheid van zijn stelsei 
te schetsen.

Uitgangspunt der Theosophie van Swe denbor g  is zijne 
Natuurphilosophie, die zich aan de Cartesiaansche beginselen 
aansluit, en een geheel atomistisch karakter vertoont. Niet 
ten onreohte heeft men uit dien hoofde zijne latere leer »eene
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sublimatie van zijn vroeger wetenscliappelijk stelsel” genoemd; 
de consequentie der groote beginselen, die reeds lang zijne 
voorstelling van den sainenbang en den grond des natuurlijken 
levens beheerschten. Stelselmatig zoekt hij in zijn denken 
alle Dnalisme tusschen geest en stof te ontkomen, eu zoo 
nauwkeurig mogelijk aan te wijzen, hoe tusschen die beiden 
tot in de kleinste bijzonderheden toe eene volmaakte over- 
eenstemming ( ha r mo n i a  c o n s tab i l i t a )  bestaat. Elk zicht- 
baar verschijnsel namelijk heeft, volgens hem, als onder en 
achter zich eene onzichtbare realiteit, die daarmede als liet 
ware correspondeert, en wie deze »correspondentie” behoorlijk 
vatten en in het licht stellen kan, hij heeft in beginsel het 
wereldraadsel begrepen. Het woord van G b t h e :  »alles Ver- 
giingliche ist nur ein Gleichnisz” , is ook de hoofdgedachte 
van Swedenborg ,  zooveel mogelijk in hare uiterste conse
quentie ontwikkeld. Het gansch heelal is in zijn oog als een 
tempel met tallooze hieroglyphen bedekt, waarvan de verbor- 
gen ziu moet opgediept worden, die tot het uitwendig schrift- 
teeken staat, juist als de kern van den boom tot zijn' schors. 
Ook het menschelijk lichaam is slechts het omhulsel eener 
verborgen’ geestelijke lichamelijkbeid, ja zelfs de oneindige 
Geest is in geeneu deele zonder lichaam te denken. Zoo con- 
ceutreert zich het gansclie heelal ten slotte voor zijne inner- 
lijke aanschouwing in de onmetelijke figuur van een alomvat- 
tenden Hemelmensch, die hemel, aarde en hel in zich besluit, 
zoodat de verschillende werelden en hare bewoners a ls ’t ware 
zijne bestanddeelen uitmaken. De wording aller dingeu stelt 
S we d e n b o r g  zich voor, als uitgegaan van een »natuurpunt", 
in de oneindige ruimte aanwezig, in hetwelk de Schepper 
eene onbegrensde kracht heeft gelegd, kiem en kern van alles, 
waaruit, altjjd in spirale richting, »de eerste stoot tot eene 
eemvige beweging” is uitgegaan, zoodat eerst tallooze atomeu; 
uit deze weder, altijd volgens dezelfde wet, de natuurkrachten ; 
nit deze de elementen, en uit de wisseleude werking der laat-
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sten, eerst de meer eenvoudige, daarna de raeer samengestelde 
levensvormen zijn te voorschijn getreden.

Het is er echter ver van verwijderd, dat S we d e n b o r g ,  
gelijk zoo nienig ander, die over den grond en de wording 
der dingen speculeert, dit alles zou liebben voorgedragen, als 
vrucht van eigen wijsheid alleen. G r o n d s l a g  zijner Theo- 
sophie is en blijft zeer bepaald de H. Schrift, maar de H. 
Schrift naar baren v e r b o r g e n  zin, waartoe hem, naar zijn 
beweren, door de ontsluiting van zijn innerlijk oog de sleutel 
is in handen gegeven. Ook bier namelijk, evenals op het 
gebied der natuur, beantwoordt, zegt h ij, aan ieder uitwendig 
teeken noodzakelijk een innerlijk feit, en deze ,/Corresponden- 
tien” opzettelijk natesporen, is de eigenlijke taak van den uit- 
legger. Niet alle Bijbelboeken intusschen kunnen geacht wor- 
den het Woord van God te bevatten. Van de Schriften des 
0. V ., worden er tien, van die des N. V. niet minder dan 
twee en twintig ter zijde gesteld. Van het eerste gelden alleen 
de vijf boeken van Mozes, Jozua, de Richteren, de boeken 
Samuels en der Koningen, benevens de Psalmen, Jesaia, 
Jeremia, het Klaaglied. Ezechiel, Daniel, en de twaalf kleine 
Profeten; van het tweede slechts de vier Evangelien en de 
Apocalypse. De overige, hoe betrekkelijk leerzaam , zijn hem 
van veel lageren rang, dewijl zij voor zijn doel hem niets 
geven. In den aldus gedunden Bijbel echter is nu verder 
geen volzin, geen woord, geen letter zelfs, waaruit geen ver
borgen beteekenis moet opgediept worden. YVerkelijk bieden 
dan ook de Schriften, die hij overhom^t, hem daartoe overvloe- 
dige stof; in acht zware kwartijnen heeft de onvermoeide 
Auteur het niet verder dan tot de toelichting van Genesis 
en Exodus gebracht. Ook zonder dat wij proeven vermelden 31), 
blijkt het van zelf, dat hierdoor niet weinig vreemds en on- 
gehoords aan het licht komen moet, maar dat nieuwe is, 
volgens Swe d e n b o r g ,  in zeker opzicht het oude. Immers, 
reeds H e n o c h  en Me t h u s a l e m legden zicli met goed ge-
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volg op de studie der »correspondentie” tusschen het ziclitbare 
en onzichtbare toe, en de verborgen zin der gewijde boeken 
was reeds voor vele eeuwen in het Oosten bekend; van daar, 
dat b. v. de Oostersche wijzen zoo duidelijk den Christus her- 
kenden, dien de Joden in hnnne blindheid verwierpen. Onder 
Israel echter en reeds van ouds in de Christelijke kerk ging 
deze kostbare wijsheia verloren, en het is er zelfs verre van 
verwijderd, dat de Kerkhervorming eene herstelling der belij- 
denis van het onvervalscht Evangelie moeht heeten; ook hier 
was nog betrekkelijk waarheid met jammerlijke dwaling ver- 
mengd. De toestand der Hervormers na hunnen dood mag 
dan ook veeleer beklaagd, dan benijd worden. Swedenborg ,  
de Lutheraan, heeft op zijne reizen door de geestenwereld 
L u t h e r  niet in den hemel, maar in een vagevuur aangetrof- 
fen, waar hij het zwaar genoeg te verantwoorden had, schoon 
hij nu op weg scheen van zijne dwaalbegrippen terug te ko- 
men. Me l a n t hon  vond hij bezig met het sehrijven van 
een boek, zonder dat hij wezenlijk vorderde, daar telkens 
zijne woorden: »het geloof alleen maakt zalig” door eene 
onzichtbare hand werden uitgewischt, en C a 1 v ij n zag hij 
verwezen naar een donkeren kuil in het gezelschap van af- 
schuwelijke geesteu. Eene betere periode is dus eigenlijk pas 
voor kerk en wereld begonnen, sinds aan S we de n b o r g  het 
licht eener liooger’ openbaring geschonken is. Hij weet ons 
zelfs te verhalen, dat het jongste gericht ten jare 1757 over 
de oude wereld en kerk is voltrokken. Hij zelf is er bij tegen- 
woordig geweest. Alle natien en kerken zag hij in geregelde orde 
voor hooger vierschaar verschenen; in het midden de Pro- 
testanten, naar onderscheiden landen gerangschikt; daar bui- 
ten, aan de eene zijde de Roomschgezinden, aan de andere 
zijde de Mahomedanen, terwijl een onafzienbare menigte Hei- 
denen het geheel als een cirkel omsloot. De welgezinden uit 
de buitenchristelijke godsdiensten werden, nadat zij hunne 
dwaling erkend hadden, met de echte Christenen vereend en
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zinden, ook onder den naatn van Babel aangeduid, in den 
afgrond geworpen ; anderen daarentegen naar een andere streek 
gczonden, om eerst door Protestantscbe geestelijken uit bet 
Woord onderricht, en' na beboorlijk genoten onderwijs in den 
hemel opgenomen te worden.

Het ligt wel in den aard der zaak, dat in een stelsel als 
dit de Apocalypse' eene zeer belangrijke plants moest beslaan. 
Werkelijk is zij dan ook voor Swedenbor g  bet middelpunt 
van den ganscben Kanon des N. V., een gebeimscbrift dat hem, 
ten gevolge eener nieuvve Apokalypse, op geheel nieuwe wijze 
verklaard is geworden. Reeds de titels zijuer werken bewijzen, 
boe zeer hij zicli bij voorkeur met de studie van d it  Bijbelboek 
bezig hield; er zijn er onder, die een tbeosophischen mond moe- 
ten doen watertanden 33). Geinspireerd in gelijken zin als de 
Apostelen en Profeeten weleer noemt onze Ziener zich niet, 
maar wel keut Hij zich eene bijzondere onderwijziug ( r a t i on a l  
i n s t r uc t i o n )  van Boven toe, ten gevolge waarvan hij op 
dit gebied kon spreken met afdoend gezag. Nadat zijn ziels- 
oog ontsloten is, deelt hij eenvoudig mede, wat hij gezien en 
gehoord heeft (ex vis i s  e t  audi t i s ) ,  zonder anderen waar- 
borg, dan die in zijn eigen woord is gegeven. Het was er 
dan ook ver van verwijderd, dat bij eenigen prijs zou ge- 
steld hebben zelfs op naam of schijn van rechtzinnigheid; 
integendeel de ketterijen, tot wier straf in vroeger eeuw de 
brandstapel opgericht werd, blijken onbeduidende beuzelingen 
bij die, welke bij zonder verbleeken of bloozen doet hooren. 
Op sommige punten laat hij Roomsche, op andere half-rati- 
onalistische aspiratieu doorstralen, van welke wij lichtelijk 
begrijpen, dat zij mcnigeen zijner tijdgenooten en later ver- 
dacht en aanstootelijk waren. Met verwerping der kerkelijke 
Triniteitsleer, keut bij geen anderen God, dan die in Christus 
als mensch op aarde verschenen is, en wieus verschillende 
attributen, maar zonder persoonlijk onderscheid, door de na-
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men vau Vader, Zoon eu H. Geest worden uitgedrukt. Hunue 
onderlinge verhouding komt ongeveer overeen met die, waarin 
bij den mensch lichaam, ziel en geest tot elkander staan. De 
menschwording Gods, in Christas begonnen, wordt voorts 
onophoudelijk voortgezet; in ieder, die Jezus’ geboden bewaart 
en zijn voetspoor volgt, vindt dezelfde vereeniging van god- 
delijk en menschelijk plaats. Erfzonde in den kerkelijken 
zin des woords bestaat er niet; we) eene zondige neiging in 
ieder mensch, die verlossing van Godswege voor hem nood- 
zakelijk maakt. Deze verlossing echter komt tot stand, in 
geenen dcele door het verzoenend sterven van Christus, die 
met zijn offer de zonde bedekt en den zondaar rechtvaardigt 
voor God: de leer der toegerekende gerechtigheid en der be- 
houdenis alleen door geloof is in S w e d e n b o r g s  oogen een 
gruwel. Van den Christus gaat eenvoudig de kracht uit, die 
den mensch in staat stelt, de zonde uit zijn hart te verban- 
nen, door boete eu bekeering de echtheid van zijn berouw te 
doen blijken, en in de school van strijd en gebed zijne zede- 
lijke natuur te hervormen. Zoo valt in beginsel alle onder- 
scheid tusschen rechtvaardiging en heiliging weg, en evenmin 
als de Schriftuurlijke leer der zonde komt die der genade in 
dit systeem tot haar recht. Van werkelijke mededeeling dezer 
laatste kan dan ook natuurlijk geen sprake zijn, allerminst 
door middel der Sacramenten, hoezeer deze laatste niet afge- 
schaft, maar slechts anders dan gewoonlijk beschouwd worden. 
De Doop is hem niets dan het middel om iemand optenemen in 
do gemeente des Heeren, terwijl het Avondmaal de echte 
kinderen Gods aanvankelijk in den hemel verplaatst. Zulk 
een echt kind van God wordt men, naar den Sweden- 
borgiaanschen Catechismus, »wanneer men opziet tot den 
Iieer, zijne verplichting jegens Hem en den naaste vervult, 
en een leven leidt naar den regel der tien geboden.” In 
een woord, de verlossing wordt slechts in zoover voor ons 
bewerkt, als zij ook werkelijk in ons tot stand komt, en
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aan de vergeviug der zonde gaat de verbetering des zondaars 
vooraf.

In het stelsel van Swedenborg is evenmin voor den Dui- 
vel, als voor de Engelen der kerkelijke voorstelling plaats. 
Engelen zijn hem niets dan de gestorven’ brave menschen; 
duivelen niets dan gestorven booze menschen, die in het Ge- t 
nerzijds hun tegenwoordig bestaan eu bedrijf met geringe 
wijziging voortzetten. Het toekomstig leven mag, over het ge- 
heel niet slechts, maar in al zijne deelen, eene voortzetting, 
ueen, eene weerspiegeling van het tegenwoordige heeten. 
Daar ver de meeste menschen een zeer gemengd karakter 
bezitten zijn zij, volgens S w e d e n b o r g ,  bij den dood nog 
evenmin voor den kernel, als voor een tegenovergestelden toe- 
stand geschikt. Zij worden uit dien hoofde omstreeks den 
derden dag na hun sterven naar eene tusschenplaats overge- 
bracht, waar zich hunne ware gedaante ontmaskert, en zij 
zichzelven herkennen. Ieders lot wordt door zijn’ inwendigen 
toestand bepaald; de mensck is de sckepper van zijn eigen 
heil of onheil, ook in de gewesten der onsterfelijkheid; prae- 
destinatie bestaat er niet.33) Wat onverbeterlijk blijkt, zinkt 
telkens dieper; wat ter goeder trouw heeft gedwaald, komt 
terecht, nadat het beter onderricht heeft ontvangen en aan- 
genomen. Zoo kunnen ook de grootste booswichten nog al- 
tijd zalig worden, mits het blijkt, dat zij werkelijk willen, 
want de iuenschelijke vrijheid, een der hoofdzuilen van Swe
d e n b o r g s  leergebouw, blijft ook daar onverniinderd bestaan.
IIij zegt er gezien te hebben, die, na nu nog de waarheid 
te hebben leeren kennen, volstandig bleven weigeren haren 
eiscli te gehoorzamen, en vrijwillig naar de plaats der pjjni- 
ging wederkeerden, van waar zij gekomen waren. »The inte
rior of their minds are fixed and determined.” Natuurlijk 
moet dus ook deze jannnerzalige toestand rijk aan velerlei 
verscheidenheid zijn. Eene andere is de straf der »Duivelen”, 
bij wie de zelfzucht; eene andere, die der »Satans”, bij wie
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de Iiefde tot de wereld de brou der ongerechtigheid was. 
Volstrekte Godloochenaars worden — verstandig genoeg — tot 
de krankzinnigen-gestichten der geestenwereld verwezen. Zin- 
ken voorts vele veroordeelden in eeu jaramerpoel neder, an- 
deren zijn in tuchtliuizen opgesloten, zonder vensters, maar 
van binnen door een dwaallicht beschenen, of zij wonen in 
woestijnen en hutten, rondom welke alles onvruchtbaar is, en 
in welke zich bovenaardsche slangen, draken, nachtuilen en 
andere dieren bevinden, die met hunnen boozen aard corres- 
pondeeren. Correspondentie toch tusschen aardsch en boven- 
aardsch is ook hier bet grondwoord van alles; bet leven aan 
gene zijde des grafs verschilt veel minder van het leven aan 
deze, dan men gewoonlijk gelooft. Paleizen en kerken aan- 
sckouwt men er, lusthoven en akkers, weiden en kudden, 
zeeen en vloeden, hofkoetsen en statiewagens, eene rijke ver- 
scheidenheid eindelijk van kleederen en kostumeu alles naar de 
verschillende mate der intelleetueele ontwikkeling. Ruimte is er 
in overvloed; hoe meer engelen er komen, te meer breidt 
de ruimte zich uit, en evenmin ontbreekt het aan tijd; het 
leven der Engelen is een eindeloos voorwaarts streven naar 
den bloeitijd eener eeuwige jeugd, zoodat juist de oudste Engel 
in waarheid de jongste van alien is. De individualiteit gaat 
voort zich in gewijzigden vorm te ontwikkelen; de Hollan
ders bijvb. — het wordt uitdrukkelijk verzekerd — houden 
niet op ook daar voor den handel te leven; alles in den toe- 
stand eener verheerlijkte lichameljjkheid, want voor het dogma 
eener opstanding ten laatsten dage is in dit stelsel geen 
plaats. Natuurlijk zyn hier dus ook vele rangen en klasson, 
ieder weder in drie graden verdeeld, naar de drie voornaam- 
ste richtingen van den geest, of op vrijheid, of op Iiefde, of 
op onbepaalde gehoorzaamheid aan hetgeen waar is en goed. 
Tusschen deze hemellingen en de aardbewoners blijft veel- 
vuldig rapport bestaan; uit den toon uwer stem ontdekken 
de Engelen uwe Iiefde, uit de uitspraak der woorden uwe
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wijsheid, uit den inhoud daarvan uwe kennis. Zelfs huweljj- 
ken worden letterljjk in den herael gesloten, beter en wijzer 
en gelukkiger dan bier, en wel zoo, dat ieder echtpaar te 
zamen een Engel uitmaakt, terwijl de geestelijke kindereu, 
daaruit geboren, den naam van Waarheid en Gerechtigheid 
dragen. Ook kerk en preek wordt in S w e d e n b o r g ’s hemel 
in geenen deele gernist; tempelen zijn er, waarvan al de kostbare 
bouwstoffen geestelijke beteekenis hebben, en waarin al de 
hoorders zoo zijn geplaatst, dat zij den prediker hooren en 
zien, zonder dat iemand achter den kansel mag staan, daar 
dit den voorganger hinderen zou. De laatstgenoemde (pre
diker, geen priester) is door den Heer zelven aangesteld en 
toegerust met de noodige gaven, zoodat hij niets leert dan 
zuivere en praktische waarheid. De Engelen betreuren het 
telkens, dat aangaande de gewichtigste zaken in de kerk op 
aarde nog zoo jammerlijke onwetendheid heerscht.

Ik zou vreezen te veel van uwe aandacht te eisehen, wan- 
neer ik in meer bijzonderheden trad, en u enkele visioenen 
van S w e d e n b o r g  mededeelde, waarop zijne theorie van het 
leven der toekomst gebouwd is. M) Maar mogelijk interesseert het 
wel iemand, nog iets van de onderscheiden Planeeten te hooren, 
welke hij ons verzekert bezocht te hebben, terwijl hij van en
kele, die lip onbetreden liet, de meest betrouwbare berichten 
ontving. Het is daar echter, behoudens eene oneindige ver- 
scheidenheid van vormen en toestanden, in den grond der 
zaak al zoo ten naasten bij, »tout comme chez nous”, schoon 
bepaald de bewoners van Jupiter en Mercurius, in wier mid
den hp eenige weken vertoefde, zeer vijandig tegen die der 
aarde gezind waren. Ook de planeeten zijn van wezens als de 
menschen bewoond, die in hunne verschillende eigenaardig- 
heid telkens een gedeelte van den ons reeds bekenden He- 
melmensch uitmaken,S5) en in hun grondkarakter te gelijk 
correspondeeren met de ons bekende metalen. De Maanbewo- 
ners zijn in hunne natuur homogeen met het zilver; die van
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Mercurius met het kwikzilver; vau Venus met het koper; van 
Saturnus met het lood; van Mars met het ijzer; van Jupiter 
met het tin. De tinachtige bewoners van laatstgenoemde re- 
presenteeren in deze hunne eigenaardigheid de phantasie, niet 
van den Ziener, maar van zijn reusachtigen Hemelmensch; 
een goed slag van volkje, schoon wat zonderling van gang 
en manieren, die o. a. veel van lang tafelen houden, en vol- 
strekt niet om eenige wetenschap geven, die zij in hunne, 
niet zeer welluidende taal eenvoudig een schaduwbeeld noemen; 
terwijl zij vau geen andere kennis willen weten, dan alleen 
van die door traditie wordt voortgeplant. Op eene andere 
planeet kwam hij met vrij wat meer ontwikkelde geesten in 
aanraking, die te zamen slechts een onbeduidend deel van de 
milt van den universeelen Mensch vormden, en niet weinig 
te zeggen hadden, maar overigens hunuen tellurischen bezoe- 
ker hoogst welwillend ontvingen. 3G)

Nu, dit laatste verwondert zeker niemand, die zich een- 
maal op de vleugelen der phantasie tot zoo duizelingwekkende 
hoogte liet dragen. Maar hier beneden althans zoudt gij mee- 
nen, dat eene stem, die zoo ongehoorde dingen verkondigt, 
bij schier niemand weerklank zou vinden ? Het is daarvan 
zoover verwijderd, dat integendeel weinig Profeeten van den 
nieuweren tijd minder tegenstand hebben gevonden dan deze, 
ja, dat het hem in geenen deele aan bewjjzen van eerbied en 
sympathie heeft outbroken. Ten deele laat dit laatste zich 
zeker uit den vroegeren wetenschappelijken roem, uit den aan- 
zienlijken stand, uit de streng zedelijke levenswijze des Zie- 
ners verklaren, die zich onveranderlijk aan de deugdelijke 
grondbeginselen hield, die hij zich voor gedrag en wandel 
reeds vroegtijdig had voorgeschreven.s7) Maar zeker is het, 
waar wij in de vierde plants op den K e r k s t i c h t e r  acht 
geven, en ons dus weder op beirouwbaren liistorischen bodem 
bevinden, dat wij ons geen oogenblik hebben voortebereiden
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op den aanblik van iets, dat ook maar van ver naar een mar- 
telkroon lijkt. lntegendeel, men vergeeft den man en grijsaard 
de bijzondere betrekking, waarin hij beweert tot hooger gees- 
tenorden te staan: men acbt en eert er hem om, al beboudt 
ieder zich de vrijheid voor van over hem het zijne te denken. 
Zijne werken, voortdurend met onbekrompen hand aan aan- 
zienlijke corporation en personen ten geschenke gezonden, 
worden weldra uit het oorspronkelijk Latijn in de voornaam- 
ste nieuwere talen overgebracht, en in betrekkelijk mime krin- 
gen verspreid. Heftige tegenstauders der nieuwe leer worden 
in warme vrienden en verkondigers omgezet, en niet de smalle 
gemeente, neen, de aanzienlijkste klasse der maatschappij biedt 
de eerste steunsels voor »de kerk van het nieuw Jerusalem” 
aan. Inzonderheid door het schrijven van zijn reeds genoemd 
laatste hoofdwerk, de » V e r a C h r i s t i a n a  R e l i g i o ” zocht 
S w e d e n b o r g  die stichting voortebereiden, bij zichzelven 
vast overtuigd, dat hij de wereld niet zou verlaten, voor hij 
dezen letterkundigen arbeid voltooid had, Werkelijk mocht 
het den reeds twee en tachtig jarige gebeuren, daaraan den 
19en Junij 1770 de laatste hand te leggen, en uit dezen hoofde 
dien dag als geboortedag der genoemde kerkstichting vast 
te stellen. Afkeerig zelfs van den schijn van persoonlijk pro- 
selyten te maken, vergenoegt hij zich met de feiten — want 
dat waren het in zijne schatting, hij kon God en zijne hei- 
ligen als getuigen aanroepen — eenvoudig voor zichzelve te 
doen spreken, en met woord en schrift van het hem geschon- 
ken licht te getuigen. Zoo vorint zich bij zijn leven, trots 
talrijke en hardnekkige tegenstauders, reeds een kleine kring 
van trouwe vereerders, en zelf voorspelt hij kort voor zijn 
dood, dat, bepaaldelijk in de jaren 80—90, die kring zich 
aanmerkelijk uitbreiden zal. Het gebeurt, altlians in zoover 
dat hij na zijn dood veel grooter invloed en weerklank vindt, 
dan ooit bij zijn leven; en dat werkelijk in genoemde periode 
de grondslagen van den nienwen kerkbouw gelegd worden.
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Twee zijner vertrouwdste vrienden, de Luitent.-Generaal Toxen 
te Stockholm en de Lector in het Grieksch Dr. Be ye r  te 
Gothenburg, deden hethunne oih zijne geschriften, zooveel nog 
noodig, in en buiten Zweden bekend te maken, en zij deden 
het niet te vergeefs. Te Stockholm ontstond in 178G een 
exegetisch-philantropisch Genootschap tot voortplanting zijner 
ideen, dat zelfs Koning Karel den XIII«“ onder zijne leden 
en begunstigers telde. Tien jaren later ontbonden, werd het 
door een dergelijk: P ro  f ide et  c h a r i t a t e  vervangen, dat, 
naar ik meen, nog bestaat. Zelf was ik ten jare 1868 in de 
gelegenheid optemerken, hoe diep een voetspoor de raadsel- 
achlige man had nagelaten in de hofwereld, die hem jaren 
lang zag leven en werken. Maar veel vroeger reeds dan in 
Zweden had zich in Engeland een kleiue, doch welgesloten 
kring van vereerdors en geestverwauten, gevormd. De Rector 
van St. John’s Church in Manchester, J o h n  Clowes  (t 1831) 
in 1773 voor de nieuwe leer gewonnen, verkondigde liaar in 
zijne omgeving met Apostolische geestdrift, en bracht niet 
slechts een groot deel van S w e d e n b o r g ’s werken in zijne 
moedertaal over, maar gaf tevens ongeveer een zestigtal ge
schriften tot huune verklaring en verdediging uit. Zoo won 
onze held te Manchester alleen ongeveer een zevendui- 
zend-tal aauhangers, waarvau het cijfer nog toenara, toen van 
streng kerkelijke zijde de bescliuldiging van ketterij uitge- 
sproken, hoezeer later merkelijk verzacht was geworden. Te 
London ontstond in 1783 een uitgebreid gezelschap voor 
Theosophie, dat elken Zondag-avond geregeld vergaderde ter 
bespreking van S w e d e n b o r g ’s werken, en ook te Parijs 
een talrijke vertakking Icon aanwijzen. Waarschijnlijk was het 
deze kring, waaruit in 1787 in Engelands hoofdstad eene 
afzonderlijke Swedenborgiaansche gemeente ontstond, waarbij 
een paar W e s 1 e yaansche Methodisten de eerste predikers 
werdeu. Ook te Birmingham, Bristol en elders verrezen soort- 
gelijke kapellen, en eene Yereeniging, ten jare 1810 te Lon-
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don gevormd tot drukken en verspreiden van S w e d e n b o r g ’s 
werken, bad veertig jaren nazijn dood niet minder dan 260,000 
exemplaren in allerlei handen gebracht. Nog lieden ten dage 
bestaan in Engeland ruim vijftig grooter of kleiner gemeen- 
ten van deze kleur, ten wier gebruike in 1828 een algemeene 
Liturgie en een Catechism us in het licht verscheen, die als 
symbolisch boek kon aaugezien worden. In Schotland vond 
men, eenige weinige jaren geleden, een vijftal zusterkerken.

Waar Groot-Brittanje zoo voorging, kon natuurlijk Noord- 
Amerika onmogelijk achterblyven. Het ledental der kerk van 
het nieuw Jerusalem daar en in Engeland schijnt nagenoeg aan 
elkander gelijk. In onderscheiding van het Methodisme, re- 
cruteert zij zich ook daar by voorkeur uit de hoogere stan- 
den (3S), heeft eene zeer geregelde organisatie, en houdt er 
een eigen trjdschrift op na, »the new Jerusalem Magazine,” dat 
te Boston het licht ziet, en de kenmerkende leerstukken naar tijds- 
omstandigheden verklaart en verdedigt. De Swedenborgianen zyn 
er in drie onderscheiden kringen, de oostersche, westersche en 
middelste afgedeeld, en hebben, zoowel daar als in Europa, hun- 
nen geregelden openbaren en huiselijken eeredienst, met meer 
of min eigenaardige vormen. Door geordende predikers voor- 
gegaan, die onder een Bisschop als hoofd zijn vereenigd, vie- 
ren zij den eerstgenoemden doorgaans in kleine kapellen, in 
twee zalen verdeeld, de eene voor de plechtige bediening des 
Doops, de andere voor de gewone godsdienstoefening inge- 
richt, waarvan de orde min of meer aan die der nationale 
kerk in Engeland en haren ritus doet denken.

Zoo is het in de Nieuwe wereld, die vruchtbare bodem, waar 
al wat ongewoon is en vreemd met verbazende snelheid ont- 
kiemt. Maar ook op het vaste land van Europa is het er 
ver van verwijderd, dat de naam en leer van S we de n b o r g  
al spoedig op weg naar het land der vergetelheid kwam. In 
Zweden zelf rekent men althans, dat by nog ongeveer twee- 
duizend aanhangers telt, en werden nog voor weinige jaren

3
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vijftig predikanten uit een Bisdom bij de kerkelijke overheid 
van Krypto-Swedenborgianisme beschuldigd. Ook Polen, Rus- 
land en Frankrijk bleven van dezen invloed niet vrij; de meest 
merkwaardige geschriften van S we d e n b o r g  werden in het 
Fransch vertaald en verspreid, eerst door P e r n e t y  te Parijs 
(1782), later (1819 en verv.) door den bibhothekaris Moet  
te Versailles, en nog weder in en na 1841 door J. F. E. Le 
Boys des Guays ,  die daaraan de helft van zijn leven heeft toe- 
gewijd (**). — In Dnitschland werden de theosophische geschrif
ten van S w e d e n b o r g  het eerst vertaald en in sympatheti- 
schen zin besproken door den Wiirterabergschen prelaat F. C. 
O e t i ng e r ,  die zich intusschen door het Consistorie tot ver- 
antwoording over den inhoud geroepen zag. »Gij kunt niet 
gelooven,” sehreef hij Oct. 1766 aan Swedenborg,  ,/hoeveel ik 
oin uwentwil heb moeten lijden;” later kreeg hij zelfs bevel 
om den Zweedschen geestverwant, als hij kotnen mocht, niet 
in zijn huis te ontvangen. Overigens was, bij alle weder- 
zijdsche waardeering, toch de harmonie ver van volkomen; 
wel kende Oet inger  hem een buitengewoon Sensor iumtoe 
voor de dingen der onzichtbare wereld, maar toch bleef hij 
hem met onverholen wantrouwen aanstaren, omdat zijne ver- 
klariug van de Apocalypse zoo belangrijk verschilde van die, 
welke hij in de school van den beroeraden Benge !  geleerd 
had, terwijl toch Swe d e n b o r g  niets in de schaal kon leg- 
gen, dan een beroep op zijn eigen gehoor en gezicht, om de 
meerdere aannemelijkheid der zijne te staven. Gedurende vele 
jaren scheen voorts de naam van Swedenborg  in Duitsch- 
land vergeten, tot hij opnieuw werd in eere gebracht door 
den onvermoeiden Tubinger bibliothecaris Dr. I. Ta f e l ,  die 
in 1824 begon een »Magasin fur die neue Kirche” in het licht 
te zenden, straks door een aantal hoogst belangrijke geschrif
ten over Swe d e n b o r g ,  en vernieuwde uitgave of vertaling 
zijner merkwaardigste werken gevolgd (40). In vereeniging 
met L. H o f a c k e r  in Tubingen en G. H. YVerner in Reutt-
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lingen heeft deze geleerde jaren achtereen met ijver en ta
lent op dit gebied propaganda gedreven, niet zonder gunstig 
gevolg. (41) Zelfs in Oost-Indie en Zuid-Afrika zijn Swedenborgi- 
anen te vinden, en inzonderheid is de aandacht van velen hunner 
op Midden-Afrika heengericht, omdat zij niet vreemd aan het 
denkbeeld zijn, dat in bet nog gesloten ta rt van dat land 
het laug verwachte nieuwe Jerusalem reeds volkotnen geor- 
ganiseerd zou bestaan. (Men kan zich voorstellen, met wat 
belangstelling de reizen van een L i v i n g s t o n e  inzonderheid 
van deze zyde gevolgd worden!) Natuurlijk zoekt men dan 
ook in dien omtrek te koloniseeren, en het moet tot eer de- 
zer mensehen gezegd worden, dat van hunne zijde de sla- 
venhandel een reeks van jaren met alle kracht is bestreden. 
Volgens sommige opgaven, die echter moeielijk te verifieeren 
zijn, zou tlians het ledental der kerk van het nieuw Jerusa
lem ongeveer vierhonderd duizend bedragen, waarbij intus- 
schen niet te vergeten is, dat ook zulke geestverwanten tot 
haar plegen gerekend te worden, die hare in- en uitzichten 
deelen, zonder het daarom noodig te achten, hun eigen kerk- 
genootschap vaarwel te zeggen. De echte Swedenborgianen 
wenschen niet als eene der vele Christelijke sekten, maar als 
eene zelfstandige geestelijke gemeenschap beschouwd te wor
den, die de openbaring eener nieuwe Christelijke kerk, de 
kroon aller dingen, verwaehten, en door hun geloof en leven 
verhaasten. Over het algemeen hebben zij dezen roem, dat 
zij geene ianatische drijvers of ijveraars, maar zachtmoedige, 
arbeidzame, weldadige mensehen zijn, uitnemende philanthro- 
pen niet zelden, gewoon den Bijbel hunnen vader, S we d e n 
b o r g  hunne moeder te noemen, en zijne schriften als »het 
derde Testament” te beschouwen. Ook aan zendingsarbeid en 
seholen ontbreekt het niet in hun midden, en te minder laat 
zich hun spoedig uitsterven voorspellen, daar het zich nog 
altgd uitbreidend Spiritisme in Amerika hier en daar een licht 
verklaarbare sympathie voor de leden der kerk van het nieuw
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Jerusalem toont. Dat zulken, die in onze eeiiw, zonder zelve 
op bet standpunt te staan van een Christelijk openbarings- 
geloof, »het wonderbare in den nieuweren tijd” (43) tot een 
onderwerp van psychologische studie maken, zich in hooge 
mate voor S w e d e n b o r g  interesseeren, ligt in den aard der 
zaak. Te meer mag bet ons verwonderen, dat in het gast- 
vrij en sektenrijk Holland wel Darbvsten, Irvingianen, Baptis- 
ten, Mormonen, maar, beboudens eene enkele uitzondering wel- 
licbt in vroeger jaren (4S), geen Swedenborgianen te viuden 
zyn. Tocli is bet zoo, maar men durft het nauwelijks lnide 
berbalen, om geen gevaarlijke lusteu te wekken.

Of — zou misschien het licht van dezen kant moeten ko- 
men, en de zekerheid, die men elders vruchteloos zocht, door 
S w e d e n b o r g s  leer te verkrijgen zyn? Die vraag voert mij 
tot bet laatste oogpunt, waaruit wij hem wilden beschouwen; 
eene zijde zijner persoonlijkbeid, waarbij wij te uitvoeriger 
stilstaan, omdat die ongetwijfeld de meeste belangstelling 
wekt. Reeds raadt gy, dat ik Swe d e n b or g ,  den Vi s i ona -  
r i s ,  den G e e s t e n z i e n e r ,  bedoel, en zeker, wanneer wy 
vragen, wat het is, waardoor hij zich de meer dan Europee- 
sche vermaardheid verwierf, die hij nog heden geniet, bet 
antwoord is, meer dan in iets anders, juist in deze bena- 
ming gegeven. Van de veertig zware kwartijnen zijner let- 
terkundige nalatenschap — bet nog onnitgegevene niet eem 
maal medegerekend — zullen zeker die geschriften het langst 
in aandenken blijven, waarin hij met bijna diplomatische nauw- 
keurigheid rekenschap van zyne ervaringen en ontdekkingen 
op een grondgebied geeft, voor ver de meesten gesloten. En 
zeker, indien ten allen^ tijde bet ongehoorde, het ondenkbare 
had ik bijna gezegd, de meeste opmerkzaamheid wekte, S w e - 
denbo r g  weet ons genoeg te verhalen, om voorgeruimen 
tijd den slaap uit de oogen te bannen. Onophoudelyk wordt 
hij als opgenomen en verplaatst in eene onzichtbare sfeer,
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ja, hij heeft niet eeumaal het zinnelijk oog te sluiten, om 
de bovenzinlijke wereld voor zich geopend te zien. Mag men 
hem gelooven, hem is wedervaren, wat geen ziener of zanger 
der gewijde of ongewijde oudheid in zulk eene mate geschied 
is. Met bijna dezelfde gemakkelijkheid zoekt en geniet hij 
den omgang van reeds gestorvenen, als van hen, die nog 
onder de levenden toeven, en in den droogsteu stijl verhaalt 
hij u ten aanzien der wichtigste vragen, dat hij daarover 
nog pas met P a  ulus  of L u t h e r  gesproken heeft. Niet slechts 
de aristokratie der geestenwereld, maar ook haar gepeupel ont- 
moet hij, zonder zich over iets te verwonderen, of door iemand 
te laten verschrikken. Hij bestudeert hunne zeden, bestraft 
liunne gebreken, beautwoordt hunne vragen, en geeft bun 
niet zelden nog meer licht, dan zij in staat zijn hem bij te 
zetten. De helden en heldinnen van Griekenland, zoowel als 
de meest beroemde mannen van Rome; de Patriarchen en 
Profeeten van Israel, niet minder dan de Apostelen en Evan- 
gelisten des Christendoms; de Pausen en Kardinalen van Rome, 
maar ook de Korypheen uit de eeuw der Hervorming; de 
vermaardste Wijsgeeren van vroeger en later tijd, en de Hoof- 
den der merkwaardigste godsdienst-sekten; de pas gestor- 
ven Vorsten en Vorstinnen van zijn eigen vaderland, maar 
ook die van andere landen, mitsgaders een groot getal van 
minder eminente personen; wij zien ze als een onafzienbaar 
leger voorbij zijn oog defileeren, of liever, zij zij 11 hem als 
een eindeloos boek, met vreemdsoortige letters beschreven, dat 
hij naar willekeur opent, en dat hem schier geen enkel vraag- 
teeken overlaat. Ook bijzonderkeden van zeer teederen aard 
zijn hem niet onbekend; hij weet b. v. dat de gestorven vor
sten uit het huis van Oldenburg het vrij wat beter hebben, 
dan de ontslapen koningen en koninginnen van Zweden, en 
ook, wat daarvan de reden is. Het is daarbij psychologisch 
merkwaardig, dat hij bij dit alles, met uitzondering van een 
enkeleu jonggestorven broeder, van geen enkel lid zijner eigen
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familie gewaagt; had op eeu zoo hoog geestelijk staudpunt 
de natuurlijke betrekking voor hem al hare waarde verloren? 
Iloe het zij, waar gij hier de stem van het hart niet of 
nauwelijks verneemt, duizelt u daarentegen het hoofd bp me- 
nig kerkelijk-theologisch dispuut, dat gij, niet zonder schrik, 
uit de tegenwoordige naar de toekomende wereld ziet over- 
gebracht. Van geheele conclaven, o jammer, zelfs van vrou- 
welijke geesten verneemt gij, waarin de voornaamste geschil- 
punten der Swedenborgiaansche theologie en theosophie de 
stof opleveren tot langdurig en ernstig debat, terwijl de Zie- 
ner zelf niet zelden het woord neemt, om door zijn advies 
een beslissenden steen in de schaal der diseussie te werpen. 
Soms bieden hem de geesten eene niet overtollige hulp in 
redaktie of revisie der akten van het gevoerde proces, en moe- 
ten zij wel eens van den man, dien zij dienen, zeer ernstige 
bestraffingen hooren. Het Woord van God, gelijk hij het, 
gelieel onafhankelijk, bp zijn innerlijk licht verstaat en ver- 
klaart, biedt hem aanleiding en vrijmoedigheid om aan bijna 
iedereen, bp voorkeur aan gevierde mannen en sektestichters, 
in het breede de les te lezen. Hij weet het beter, dan iemand 
huuuer het ooit bij zijn leven gehoord heeft, of nog na zijn 
sterven voortgaat te weten. Zijne leer is d e  waarheid, al het 
andere geheel of gedeeltelijk dwaling; vergefelijk slechts, voor 
zoover zij welmeenend is; voor gewetensvrijheid is even wei- 
nig in gene, als in deze wereld een plaats. Menig geschrift, 
hier met liooge lofspraak geroemd, is daar dan ook vergeten, 
neen, door hooger uitspraak veroordeeld. De Bijbel echter, 
in eigenaardig hemelschrift, ook daar in het binnenste van 
een hemelsehen ternpel als in een heilige arke bewaard, blinkt 
voortdurend in der engelen oog als een groote ster, soms 
als de zon, waarvan de wederschijn den prachtigsten regen- 
boog vormt. Roert iemand met zijn lianden of kleederen 
er het Bijbelboek aan, het is, of hp met glansrijk licht wordt 
omstraald; waagt daarentegen een ander, nog met schadelijke
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dwaling bevlekt, het te aauschouwen of aan te raken, hij 
wordt als door een dichten nevel verblind, en een uitbarsting 
volgt, die hem terngwerpt in een hoek van de kainer 4‘). 
Geen wonder, de Schrift is hem eigenlijk niet minder dan — 
de Heer zelf.

Dit alles, en nog vrij wat meer verhaalt S w e d e n b o r g ,  
niet als beeldspraak, maar als uitdrukking eener bovenaard- 
sche werkelijkkeid. Ook den toestand, waarin hij zich by dit 
alles bevond, deelt hij ons onderseheidenlijk mede. Doorgaans, 
terwijl hij in wakenden toestand verkeerde, verschenen hem 
de geesten van buiten, of nam hij in zjjn eigen lichaam huuue 
tegenwoordigheid waar; audere, malen kwam hij in eene da- 
delijke verrukking van zinnen, en vond hij zich door eene 
bovenaardsche maclit geheel boven tijd en ruimte verheven, 
en naar de verste regionen overgevoerd. Kennelijk gevoelt 
hij zich in dit verkeer zoo te huis en op zijn gemak, als wij 
in onze eigene woning.

Het zal wel niemand verwonderen, dat menigeen vroeger 
en later medelijdend de schouderen opgehaald heeft over zoo- 
veel, dat hij op zijn standpunt niet wel anders dan #onzin” 
kon uoemen. Maar zoo gemakkelijk, dunkt mij, komen wij hier 
nog niet in het reine, vooral niet, als wij ons herinneren, 
dat er feiten in het leven van S w e d e n b or g  plaats gre- 
pen, die werkelijk eene buitengewone kennis van het voor 
andere verborgene toonen. Zeker, niet alle verhalen, aau- 
gaande dezen geestenziener in omloop, zijn historisch vol- 
doende bewezen; rondom eene persoonlijkheid als deze begint 
de fabel- en legendenkring zich reeds vdor het sterven te vormen. 
Maar toch laat het zich niet ernstig ontkennen, dat er wer
kelijk door Swedenborg  dingen gezegd en gezien zijn, die 
het tot dusver nog niet gelukt is op geheel natuurlijke wijs 
te verklaren. Ik kon wellicht van meerdere spreken; 45) ik 
vergenoeg mij, u op een drietal der best geconstateerde te 
wijzen.
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Op Zondag 19 Juli 1759 is S w e d e n b o r g ,  zoo even uit 
Engeland weergekeerd, te Gothenburg, met een vijftiental an- 
dere gasten bij een zijner bekenden aan taf'el. Op eenmaal 
geeft bij onder teekenen der bevigste ontroering te kennen, 
dat er op dezen zelfden oogenblik te Stockholm, d. i. op vijf- 
tig mijlen afstands, een brand is uitgebarsten, en wel in dat 
kwartier der stad, waariu zijne eigene woning gelegen is. 
Als een gejaagde loopt bij her- en derwaarts, terwijl de disch- 
genooten natuurlijk niet weten, wat zij moeten gelooven en 
denken, tot bij ’s avonds ten aeht ure terugkomt, en zegt, 
dat bet vuur gelukkig gestuit is, en wel bij de derde deur 
v6or die zijner eigene woning. De aanwezigen zijn te dieper 
geschokt, omdat sommigen liunner op het bedreigde punt 
hunne vrienden of wel persoonlijke bezittingen hebben. Wat 
zal men doen; de eeuw van stoom en telegraaf was nog verre, 
verre te zoeken. Met snelheid intusschen verspreidt zich bet 
gerucht uit den gesloten kring door de stad; zelfs de plaatse- 
lijke regeering bemoeit er zicb mede. Alles is in gespan- 
nen verwachting, gedurende den betrekkelijk langen tijd der 
onzekerheid. Maar wie schetst de algemeene verbazing, toen 
eindelijk, na een bangen dag en nacbt, het officieel bericht 
van ramp en redding beiden te Gothenburg aankwam, en het 
nu bleek, dat aan de nauwkeurigheid van Swe d e n b o r g s  
mededeeling aangaande tijd, omvang en grens des gevaars ook 
niet het minste outbroken bad?

Twee jaren later is de weduwe van den Hollandschen Mi
nister te Stockholm, mevrouw de Ma r t ev i l l e ,  in niet ge- 
ringe verlegenheid. Zij is aangemaand om eene rekening van 
f  25,000 voor vroeger aangekocbt zilverwerk te vereffenen, 
die zij stellig weet, dat door haar overleden man is voldaan, 
zonder dat zij intusschen ergens de onontbeerlijke kwitantie 
kan vinden. In hare ongelegenheid gaat zij naar S w e d e n 
borg,  die de vraag of hij haar echtgenoot persoonlijk ge- 
kend heeft, ontkennend beantwoordt, met heenwijzing naar
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zijne langdurige absentie in Engeland. Acht dagen later 
intusschen ziet zij in een droomgezicht haven ontslapene tot 
zich lcomen, die liaar de verborgen plants in huis openbaart, 
waar het vermiste stnk, met nog een anderen verloren schat 
zal te vinden zijn. Werkelijk komt op die plants het een en 
het ander terecht, maar wat nog verbazender klinkt, Swe
den b o r g ,  die haar in den loop van den volgenden morgen 
bezoekt, verhaalt haar, eer hi] nog iets van droom en vondst 
heeft vernomen, als de meest gewone zaak van de wereld, 
dat hij den vorigen nacht haar man in de geestenwereld 
opgezocht, gezien en even gesproken had, maar dat de aan- 
gesprokene zich niet had willen laten ophouden, daar hij zeide 
op weg te zijn om aan zijne weduwe eene belangrijke ont- 
dekking te doen, die niet langer uitstel kon lijden.

Aan het einde van datzelfde jaar 1761 wordt Swe de n 
bo r g  te Stockholm ten hove genoodigd, met het bepaalde 
doel om de koningin Lou i se  U l r i k a  te ontmoeten, die hem 
tot dusver niet kende, maar in het buitenland van hem het 
eerst had gehoord. Nadat zij op hare meer algemeene vraag 
naar zijne eigenaardige gave een toestemmend antwoord ont- 
vangen heeft, wil zij weten, of hij zich met eene boodschap 
aan haren pasgestorven broeder belasten wil, en de aange- 
sprokene verklaart zich daartoe bereid. Zij fluistert hem hare 
vraag in het oor, die natuurlijk aanleiding tot duizend gissin- 
gen geeft, en de heer Assessor verwijdert zich, zonder over- 
haasting, maar ook zonder verlegenheid. Er wordt vooreerst 
niet meer van gesproken; eerst eenigen tijd daarna keert hij 
op voorstel van een zjjner vrienden weder eens ten hove terug, 
en op het woord der koningin-. »vergeet mijne boodschap 
niet,” geeft hij eenvoudig ten antwoord: » zij is reeds gedaan.” 
Een afzonderlijk onderhoud wordt gevraagd en verleend, ter- 
wijl de andere hovelingen op eerbiedigen afstand vertoeven, 
zonder echter de vorstin uit het oog te verliezen, die met 
gedempte stem het onderhoud met S w e d e n b o r g  voortzet.
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Maar nauwelijks heeft hij eenige woorden gesproken, of de 
vorstiu blijft hare ontroering niet meester, en waar zij weder 
tot ziclizelve komt, heeft zij tot hare omgeving uiets anders 
dan dit eene te zeggen: »slechts God en inijn broeder kun- 
nen weten, wat deze man mij heeft medegedeeld.”

Had ik geen recht, M. H., van » merkwaardige” verhalen 
te spreken? Inderdaad, niet weinig vereeuigt zich om hier 
althans dat woord tot iets meer, dan een bloot Pleonasme 
te maken. Yergunt mij u op enkele gronden voor dit bewe- 
ren te wijzen.

Merkwaardig acht ik bepaald dit drietal verhalen, reeds 
om het historisch-kritisch onderzoek, dat zij van verschillende 
zij den uitgelokt, en tot dusver, naar het sehijnt, bevredigend 
doorgestaan hebben. De twee eerstgenoemde bijzonderheden 
namelijk zijn door den vermaarden Kouingsberger wijsgeer, 
I m m a n u e l  Kant ,  op bijna inquisitoriale wijze gecontroleerd 
met alle de middelen, die hij ter zijner beschikking gesteld 
zag; gelijk hij-zelf het uitdrukt, zijn de droomen van een 
Visionaris door de droomen der Metaphysica zooveel mogelijk 
toegelieht, maar zij zijn hem niet gebleken, bedriegelijke droo
men te zijn. Iutegendeel, aan eene adelijke vriendiu, Char
l o t t e  v a n  K n o b 1 o c h, die hem inlichting op dit punt had 
gevraagd, geeft hij openlnirtig rekensckap van zijn aanvanke- 
ljjk ongeloof, maar ook van zijne straks gewijzigde meeniug, 
en zegt uitdrukkelijk, wat het laatstgenoeiude voorval betreft: 
s> die Glaubwiirdigkeit eiuer solchen Naehricht machte mich 
stiitzig.M Ook de twee andere wederspreekt hij volstrekt niet, 
en bepaald aangaande het gebeurde bij den brand van Stock
holm uit hij de meening,” dass diese Begebenheit wirklich 
allem ordentlichen Zweifel die Auskunft benimmt,’' om straks 
zelfs vrijmoedig te vragen: »was kann man wieder die Glaub- 
wiirdigkeit dieser Geschichte einwenden? 1C) Het verhaal 
aangaande de kwitantie van Mevr. de M a r t e v i l l e  is, om
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van andere getuigen te zwijgen, door eeu eigenhandigeu brief 
van haar tweeden eehtgenoot, den Generaal d’ E., een man 
van onverdachte probiteit, in autwoord op de aanvrage van 
een achtingswaardig geestelijke om nader inlichling, boven 
alien twijfel verheven. Betrekkelijk de rneeste vraagteekens 
zijn wellicht voor de kritiek bij bet vorstelijk verhaal blijven 
staan, alleen intusschen wat nevenomstandigheden, maar niet 
wat het lioofdfeit betreft, en dat de zuster van F r e d e r i k  
de Groote  waarlijk geene lichtgeloovige was, die zich met 
open oogen misleiden litet, behoeft niet eenmaal gezegd te 
worden. . Tien jaren later (1771) heeft zij zelve nog het 
gebeurde in vollen ernst aan een vertrouweling medegedeeld, 
in tegenwoordigheid van een derde, die zolf aan den ingang 
der salon de stomme getuige van het indrukwekkend gesprek 
was geweest. Het is dus onbillijk, wanneer H e r d e r  be- 
weert, dat deze berichten alleen nit de troebele bron »van 
liooren zeggen” geput zijn. 47) xYIoeielijk kan men voor een 
historisch feit meer betrouwbare waarborgeu eischeu, en het 
was louter verlegenheid, toen de bekende dichter Wie- 
l and  de door niets gemotiveerde gissing deed hooren, dat 
het vorstelijk verhaal van over- en wederzijde voor eene 
» mystificatie” te houden was. Zelfs de ongeloovige Baron 
v. Gr imm,  vriend van Ro u s s e a u  en de Fransche Encyclope- 
disten, aarzelt, na een gestreng getuigenverhoor, volstrekt 
niet aan den Hertog van Saxen-Gotha te schrijven: 48) »ce 
fait est confirme par des autorites si respectables, qu’ ii est 
impossible de le nier,” schoon hij even openhartig er bij- 
voegt: »mais le moyen d’y croire!” Dit laatste laat zich 
begrijpen; maar zeker blijkt niet te min, dat noch tegen het 
getal, noch tegen het gewicht der getuigen voor het genoemde 
drietal verhalen iets van overwegende beteekenis kan inge- 
bracht worden.

Te merkwaardiger worden die verhalen ons bij de opmer- 
king van het oogenschijnlijk kontrast tusschen deze en an-
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dere visioenen, en de persoonUjkheid van den Visionaris, 
gelijk men die zoowel uit zijne eigene schriften als uit de 
getuigenis van betrouwbare tijdgenooten leert kennen. Niefc 
waar, zoo we met beter wisten, wij zouden verwachten, bier 
eene bij uitstek schwarmerische persoonlijkheid voor ons te 
zien, lange hairen, bleeke wangen, woeste] blikken; een ui- 
terlijk, in een woord, dat aanstonds doet blijken, hoe men 
zich van bet bezit eeuer ganscb buitengewone gave bewust 
is; een man met dat uiterlijk, die in alles de ge'incarneerde 
excentriciteit mag genoemd worden? Gij bebt Sw e d e n 
borg slechts een oogenblik gade te slaan, om weldra van 
dit alles juist het tegenovergestelde te vinden. Zijne por- 
traiten 40) maken een gunstigen indruk; inzouderheid dat van 
den tachtigjarige geeft u een edel, vriendelijk beeld te aan- 
scbouwen, dat u aantrekt als door den weerschijn van een 
boogeren vrede, die daarover uitgespreid ligt. Wat gij bij 
verder navrage van bet origineel kunt te weten komen, ’t brengt 
u tot de overtuiging, dat gij bier te doeu hebt met een 
nuchter, verstandig man, die gedurig toont te begrijpen, wat 
hij-zelf eenmaal verklaarde, dat een practicus beter is, dan tien 
mathematici. Niettegenstaande zijne gebrekkige Eugelsche taal- 
kennis is en blijft bij de perfekte »Gentleman,” die zicb 
ten hove even gemakkelijk met dames beweegt, als te huis 
in het gezelschap van geesten. In dat huis, comfortable in- 
gericht naar den eisch der hoogere standen, vindt gij een 
soort van retraite nabij zijn’ tuin, een zaal, waar een soort 
van mysterieus licbt van alle zijden binnendringt, en waar 
bij zicb soms geheele uren onderboudt met zijne onzichtbare 
vrienden; maar wie hem nit de zichtbare wereld bezoekt, 
lieeft in hem een hoffelijk gastbeer; de receptie laat zicb niet 
beter verlangen, de conversatie is onderhoudend, maar kalm. 
Hg is veel te wel opgevoed, om iemand met eenig onrust- 
wekkend verhaal uit de geestenwerekl lastig te vallen; onder- 
vraagt men hem kategorisch naar de waarheid of de eigentlijke
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toedracht van een of ander, dat op zijn naam wordt ver- 
liaald, hi] antwoordt eenvoudig, ondubbelzinnig, zonder smuk 
of pretensie, en waar men dat antwoord met kennelijke tee- 
kenen van ongeloof en lichtzinnigheid aanhoort, weet hij 
terstoud door een »je ne sais quoi” de spotters tot zwijgen 
te brengen. Hij refereert de geheimen der geestenwereld 
zoo eenvoudig en gelijkvloers, als gold het eene statistieke 
opgave, en ook het meest excentrieke wordt zoo nauwkeurig 
geteekend, als moest eene wiskunstige eveuredigheid in het 
licht gesteld worden. Buitengewone voorvallen, gelijk wij er 
eenigen hoorden, en die door velen bij voorkeur besproken 
worden, spreekt hij natuurlijk niet tegen, maar hij hecht er 
evenmin bijzondere waarde aan; zij zijn voor hem kennelijk 
eene wel niet alledaagsche, maar toch zeer eenvoudige zaak; 
het bloot natuurlijk gevolg van zijn rapport met eene wereld, 
nu eenmaal bjj gunstige beschikking voor zijne blikken ont- 
sloten. Bijzondere middelen om zichzelven op te winden, eer 
hij met zijne geesten in aanraking komt, beproeft hij volstrekt 
niet; het geheimzinnig gordijn wordt als het ware bij de 
minste aanraking zijner vingeren opgehaald. Evenmin zal 
hij beproeven iets bijzonders te doen om zijn gezag te ver- 
hoogen, of uw geloof te versterkeu; wonderen zijn, naar zijne 
herliaalde verzekering, door adhaesie uit de geestenwereld 
gestaafd, daartoe ongeschikt en onnoodig; het woord, gelijk 
hij het verklaart, is evident in zichzelf. Neemt gij het ge- 
reedelijk aan, »tant mieux pour vous;” indien niet, hij zal 
u geen oogenblik met zijne ideen vervolgen; nooit poogt hij 
die met kracht van redenen op te dringen, of door persoon- 
lijken invloed proselyten te maken, en wordt iemand, gelijk 
b. v. een Kl ops t ock  gebeurd is, 60) tegenover hem zonder 
reden onbescheiden en grof, omdat hij niet dadelijk doet wat 
men eisclit, hij draait u eenvoudig den rug toe. Verneerat 
hij, dat ook een ander iets van zijne buitengewone gave be- 
zit, het interesseert hem weinig of niet; hij heeft aan zich-
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zelven genoeg, en blijft aan zichzelven gelijk. Een zonderling 
moge hij heeten, maar in tie schatting van vriend en vijand 
blijkt liij voorts de meest beminlijke man van de wereld. 
»Ik heb,” schrijft na zijn sterven zijn intieme vriend, de 
Zweedsche Minister Graaf von H of ken, them twee en veer- 
tig jaren gekend, en soins langen tijd dagelijks met hem 
omgegaan, maar herinner mij niet, ooit een man van meer 
gelijkmatig deugdzaatn karakter te hebben leeren kennen.’’ 
Men heeft den naam van S w e d e n b o r g  soms op de lijst 
der Mystieken geschreven, maar dwaal ik niet, bet was zon- 
der genoegzameu grond. Een Rationalistische grondtoon 
klinkt veeleer in zijne opvatting van bet geopenbaard Mys- 
terie u tegen, en zelfs waar hij u de ongeloofljjkste dingen 
verbaalt, daar heeft niet gevoel en phantasie, maar verstand 

♦en overleg in zjjne woorden den boventoon. 61) Niet slechts 
de Mineraloog, maar ook de Poeet van weleer is in den Vi- 
sionaris gebeel op- en ondergegaau; hij gaat met Engelen 
om, maar is verder een prozaman van bet hoofd tot de 
voeten; hij vergeet nimmer zichzelven, en niet lichtelijk zult 
gij hem op eene inconsequentie betrappen. Men heeft hem 
een slaaf zijner eerzucht gescholden, maar doorgaans toont hij 
geen audere, dan gehoorzaani te zijn aan den lastbrief, dien 
hij nu eenmaal aanvaard heeft; zijne eerste geschriften op 
dit gebied zond hij zelfs zonder zijnen naam in het licht. 
Onderscheidingen van zeer vleienden aard heeft hij in getale 
nit de meest geeerde handen ontvangen, maar niet eene, 
waarvan het blijkt, dat hij die zelf heeft gezocht. Wolf,  
K a n t  en meerdere wijsgeeren willen met hem in correspon- 
dentie en vriendschappelijke aanraking komen, maar hij laat 
hunne brieven onbeantwoord; zeer dikwijls worden die zelfs 
ongeopend verbraud; liever schrijft hij, in stede van repliek, 
een nieuw boek, want hij heelt eene betere»correspondence” 
dan deze. Ook de schriften van andere Theologen en The- 
osopheu laat hij doorgaans onaangeroerd; hij heeft aan zijn
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Hebreeuwschen Bijbel genoeg; die uit den stroom zelven 
zich laven kan, wat zal hij zich neerbukken om uit afge- 
leide beeken te drinken? Eenzaam en kalm betreedt hij zjju5 
weg, zonder iemand af te wijzen, maar ook zonder iemand 
te zoeken; van al wat opzien baart, toont hij zich zelfs door- 
gaans afkeerig. Hij is niemand tot last, enkelen tot vriend, 
en gezind alien tot gids te zijn naar het nieuwe Jerusalem, 
zonder voorts aan iemand zich op te leggen. Aan moed 
ontbreekt het hem evenmin, als aan den tweeden moed, ge- 
lijk door de Spanjaarden het volhardend geduld wordt 
genoemd. Hij kan, wat zeker wel den dweeper het moeie- 
lijkst valt, lijdzaam wachten op de zegepraal der waarheid, 
die hem geopenbaard is geworden, en die hij kennelijk lief- 
heeft; hij loopt evenmin God vooruit, als in gedachten zich- 
zelven voorbij. Zelfs de vervolging van zijn persoon en leer, 
van kerkelijke zijde in Zweden, in de laatste jaren zijns le- 
vens, maakt hem geen oogenblik ongerust: dat is slechts »het 
werken van den nieuwen wijn, die daardoor te zuiverder 
wordt.” Wij zouden meer kunnen zeggen, maar voor ons 
doel reeds genoeg. Dit althans kan men moeielijk tegen- 
spreken, dat deze Visionaris in menig opzicht wel waarlijk 
een under man is dan anderen, die vroeger of later op bui- 
tengewone oj enbaringen boogden, en dat menig hulpmiddel 
ter natuurlijke verklaring van het buitengewone, dat anders 
onwillekeurig zich yoordoet, in dit geval ons ontzinkt.

En voegt nu hierbg, eindelijk, de zeldzame trouw en vol- 
harding, waarmede Swedenborg ten einde toe aan zichzelven 
en zjjne leer heeft geloofd. Reeds had hij den gevorderden leef- 
tijd van zeven-en-vijftig jaren bereikt, toen hij de eerste schrede 
op deze geheimzinnige baan heeft gezet, maar meer dan het 
vierde eener eeuw spoedt sinds die ure voorbij, zonder dat 
gij in zijne zielsovertuiging of lichaamstoestand de minste ver- 
andering waarneemt. Zijne gezondheid is volmaakt; nu en dan 
moge, naar het bericht zijner huisbedienden te Stockholm, zijn
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gelaat de sporen van ontstemming en smart vertoonen, ten 
gevolge van wat er tusschen hem en zijne onzienlijke beken- 
den heeft plaats gehad, doorgaans is zijn voorkomen helder en 
kalm. Geen verloop van tijden of toestanden; geen verzwak- 
king van ziels- of lichaamskraehten; geen weerspraak van an- 
deren; geen pynlijke teleurstelling zijner eigen gedachten of 
wensclien brengt hem een enkelen dag van de wijs. Men hoore 
de taal der vaste verzekerdheid, die hij in de Iuleiding tot 
een zijner Apokalyptische schriflen laat hooren: »wel zullen 
de meesten, die mijn bericht lezen, het als eene vrucht van 
kranke verbeelding beschouwen; maar ik verklaar plechtig, 
dat al wat ik verhaal zich aldus voor mijne heidere, open 
oogen heeft toegedragen. Ik heb het niet slapend in den droom 
gezien, maar by voile bewustheid heeft de Heer het mij me- 
degedeeld. Hij heeft mij de oogen open gedaan, zoodat ik 
den kernel gezien en met zijne bewoners verkeerd heb, nader 
dan dit op aarde mogelijk is; want de geestelijke mensch 
doorziet den geestelijken veel beter, dan de aardsche den 
aardschen begrijpt. Ik lean niet verhinderen, dat mij geloof 
wordt geweigerd'; ik kan anderen niet verplaatsen in den toe- 
stand, waariu God mij gebracht heeft; het liangt niet van mij 
af, hen met de Engelen in aanraking te brengen, en ik kan 
geen wonderen doen om bun verstand de rechte ontvangbaar- 
heid bijtezetten. Maar als men mijne schriften met opmerk- 
zaamheid leest, zoo vol van dingen, waarvan men tot dusver 
niets had gevveten, dan kan men zelf besluiten, dat ik zonder 
werkelijke verschijningen van en omgang met Engelen daar- 
van onniogelijk lcennis kon dragen. Men denke toch niet, dat 
ik zonder bevel des Ileoren dingen zou bekend gemaakt heb- 
ben, van welke ik immers vooruit kon weten, dat men die 
voor leugens zou houden, en die mij noodwendig in veler oog 
belachelijk maken moeten. Willen zij ook aan zulk een bevel 
niet gelooven, dan blijft mij slechts deze voldoeniug, dat ik 
mijnea God geboorzaamd heb, en met Paulus kan zeggen:
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»nos stulti propter Christum; si insanimus, Deo insanimus” 6s) 
Aau dit Programma blijft Swedenborg  onwrikbaar ge- 

trouw, zijne vijauden zouden zeggen, met eene volharding, die 
eene betere zaak was waardig geweest. Vraagt de Wurtem- 
berger Theosoof O e t i ng e r ,  die bem kenuelijk wantrouwt — 
men heeft opgemerkt, dat de Theosophen elkanders wijsbeid 
minder dan hun eigen inzicht vertrouwen, en het laat zich 
volkomen verklaren — vraagt hij dan, waarom God geen 
Tkeoloog, maar juist een Pbilosoof, geen kerkelijk, maar een 
wereldlijk persoon tot zoo groote dingen beeft geroepen en 
uitverkoren: »juist een pbilosoof moest bet zijn,” is het ant- 
woord, simmers zou het zonder veelzijdige kennis der natuur 
niet mogelijk zijn, hare correspondentie op ieder punt met de 
geestelijke wereld te toonen.” Stellig verzekert hem S w e d e n- 
b o r g ,  dat hij den opsteller der Apocalypse tot driemaal toe 
beeft gezien en gesproken, en waar nu de Prelaat er, wel 
wat ondeagend, op aanhoudt, dat hij hem dan nog eens ten 
vierden male opzoeken, en bepaald ondervragen zal, welke huu- 
ner vlak tegenstrijdige verklaringen van zijn boek de eenig 
ware mag beeten, daar zwijgt onze vriend, niet uit machte- 
looze verlegenheid, maar met de gekwetste majesteit van een 
Godsgezant, wien men met zulk eene taal niet moet aanko- 
men. — Wil zijn vriend en convertiet, Dr. B e y e r ,  eens in 
een bui van nieuwsgierigbeid weten, waarom toch bet nieuw 
Jerusalem niet wat spoediger van den bemel op aarde daalt, 
zonder laug overleg geeft de Ziener, die op alles raad 
weet, te keunen, dat geen zaak ter wereld zoo natuurlijk 
als deze mag heeten. Immers, zijn hemelsch Jerusalem moet 
toch eerst uit menschen bevolkt worden, die op aarde leven 
en sterven; daartoe moet hun vooraf de Sweden b o rg ’sche 
leer zijn gepredikt; zal dit geschieden, de onmisbare predi- 
kers dezer leer zullen nog eerst gevormd moeten worden, en 
hoe kan wederom dit laatste geschieden, zoolang niet het hoo- 
ger onderwijs belaugrijk gewijzigd is! Zoo gaat het voort tot

4
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den einde; nooit uit het veld geslagen, maar enkele malen 
als in den vorstenmantel gewikkeld van een onverbiddelijk 
zwijgen, zelfs tegenover de interpellaties van een Lav a te  r 
en auderen. Wie zich voorts over hem te beklagen hebben, 
allermiust de boekverkoopers, die zijne vverken voor zijne 
rekening zoo kostbaar mogelijk drukken, ten duurste verkoopen, 
en nooit tot eenige afrekening van zijnent wege geroepen 
worden. De Ilollandscke pers wordt door hem bijzonder be- 
gunstigd; hier te lande trouwens gevoelt hij zich by toene- 
ming t’huis, vooral om de groote vrijheid, die hij er vindt 
en geniet, terwijl hij er ook van lieverlede meer geraeenzame 
betrekkingen aanknoopt. Een welbekend Amsterdamsch koop- 
man uit de tweede helft der vorige eeuw, J oh a n  C h r i s 
t i a a n  Cuno,  die hem goed heeft gekend, en wiens aan- 
teekeningen, S w e d e n b o r g  betreffende, voor eenige jaren in 
het licht zijn verschenen,6S) verdient te meer ons vertrouvven, 
omdat liij, bij alle vriendschappelijke gezindheid, zich kenne- 
lijk de meeste onbevangenheid van oordeel heeft voorbehou- 
den. Hij beschrijft ons den tachtigjarige, zooals deze op een 
paar gehuurde kamers in de Kalverstraat te Amsterdam zoo 
eenvoudig mogelijk woont, — hij driukt alleen wat veel 
koffie — en zich in geenen deele aan de genoegens van het 
gezellig leven onttrekt, maar nooit huiswaarts keert, zonder 
wat lekkers voor de kinderen zijner hospita mede te brengen. 
»Een eerlyk en braaf man,” roept hij uit, »van wien ik on- 
mogelijk aannemen kan, dat hij ook maar een enkele maal 
opzettelijk eene onwaarheid zou zeggen.” Allerinteressantst, 
hem te hooren verhalen, hoe hij den grijsaard, die meestal 
t ’huis blijft, en slechts enkele malen in eene restauratie op 
den Heiligeu Weg zich gaat sterken, aan zijnen disch weet 
te krijgen in gezelschap met enkele dames van welbekenden 
naam, die hij noodde, en die niets vuriger verlangen, dan den 
zonderlingen gast zooveel mogelijk uittehooren, wat haar dan 
ook naar wensch mag gelukken. Met onuitputtelijk geduld
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leest en excerpeert onze Amsterdammer, wat hij van Swe
d e n b or g  machtig kan worden, en schrijft hem zelfs een 
uitvoerigen brief, waarin hij zeer verstandige bedeukingen 
mededeelt, maar onverzettelijk in ziju twijfel, is hij tevens 
onuitputtelijk in lofspraak en hulde. »Een auder,” zegt hij, 
»die mg zulke dingen gezegd had, had mg zeker aan het 
lachen gemaakt, maar bij dezen een en tachtig jarige met zgn 
kinderlijke onschuld kwam dat niet eens in mg op, want hij 
zag er zoo vroom uit, en uit zgne vriendelijke, helblauwe 
oogen, die hij bij het spreken steeds op mij richtte, scbeen 
de Waarheid zelve mede te spreken.” Ook elders wekt de 
houding van den grgsaard vertrouwen, waar men hem nog 
pas met argwanende blikken heeft aangezien. Doorgaans reist 
hij alleen, en ook in het woelig Parijs is hij altijd gewoon 
met open deuren te slapen; waar zijn tijdelijke kamerdienaar 
op dit punt eenige bekommering toont, speelt om zijne lip- 
pen een glimlach, en zegt hij: »de man weet niet, wat goede 
wachters ik steeds aan mijn deur heb.” Tot in zgne laatste 
levensdagen houdt hij rusteloos met schrijven, en altijd weer 
met schrijven zich bezig, en zijn ongeloovige, maar welmeenende 
vriend Cuno,  die hem nog weder te Amsterdam, achttien 
maanden voor zgn dood, mag ontmoeten, verklaart dat hij 
nimmer de wedergade van zooveel kalmte, orde en vlgt bij 
den arbeid gezien heeft, en dat geheel de man, van wien hij 
een trefifend afscheid neemt, hem een onoplosselijk raadsel 
blijft. Ri) Dat is hg evenzeer voor wie hem te London, waar 
zijn sterfbed gespreid zou zijn, in den laten avond van zijn 
leven bezoeken. Drie maanden voor zijn heengaan wordt hij 
ernstig ongesteld, ten gevolge van een zenuwschok, waarvau 
hij echter gedeeltelijk bijkomt. Nog de laatste weken woekert 
hij dag en naclit met zijn tgd, o. a. om nog een Aanhangsel 
bij zijn geschrift over »de ware godsdienst” te geven. Over 
lichamelijke smart klaagt hij nooit; over geestelijke slechts 
een enkele maal. Zeer kort namelijk voor zgn dood verdwijnt
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voor enkele dagen ket innerlijk licht, waarbij hij zoo lang 
keeft geleefd; kij tast in nevelen rond, en slaakt do pijnlijke 
zuckt: »o mijn God, kebt Gy dan eindelijk uwen dienaar
verlaten?” Maar de wolk voor de zon trekt voorbij, en met 
ket innerlijk lickt keert de onverstoorbare kalmte terug. Nog 
op zijn ziek- en sterfbed maakt kij een’ proseliet, en geen 
wonder. By keeft namelijk den beroemden Metkodisten-preeker 
J o k n  Wes ley ,  die een tydlang veel met kem op kad, doen 
weten, dat hij kem nog zoo gaarne voor zijn keengaau zou 
spreken, en waar deze — wel wat vreemd in zulk een geval — 
keeft geantwoord, dat kij uit koofde van een voorgenomen 
reis pas over zes weken kau komen, kem berickt, dat zij dan 
elkander op aarde niet meer zouden zien, daar reeds de 
29e Maart zyn sterfdag zou zijn, en — zoo is ket ook waarlijk 
gebeurd.55) Voor zijn laatsten snik wordt kem nog, in tegen- 
woordigheid van ondersckeiden’ getuigen, op ket plecktigst ge- 
vraagd, of kij uit al zijne gesckriften iets te kerroepen keeft, 
maar zonder eenige aarzeliug, met volkomen klaarheid en 
kalmte van zinnen ontkent kij, en verzekert den vragers, dat 
de strikte waarkeid zijner stellingen kuu by voortgezet on- 
derzoek gedurig helderder blijken zal. Bij herhaling begeert 
en ontvangt hij het Sacrament des H. Nachtmaals naar den 
ritus zjjner vaderlandscke kerk, met welke hij voor ket uit- 
wendige nooit had gebroken, uit de handen van den Zweed- 
schen Pastor F e r e l i u s ,  die kem tot den laatsten oogen- 
blik toe bygestaan, en van al^es nauwkeurig berickt keeft 
gegeven. »Een oogenblik voor gij kwaamt, zat daar de 
Apostel Petrus,” dus heette ket bij een zijner laatste be- 
zoeken.

Ik aarzel, nog meer van uwe aandacht te vergen. Toch 
laat zich, na zooveel, dat onze verwondering gedurig hooger 
moest opvoeren, eindelyk de vraag onmogelyk terughouden: 
hoa over eene persoonlijkheid als deze te oordee l en,  waaraan
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zich als van zelve nog eene andere aansluit. Met beider be- 
spreking gaan wij onze Voordracht besluiten.

Hoe over eene persoonlijkheid als deze te oordeelen, m. a. w. 
voor wien eigenlijk dezen Zweedschen geestenziener te hou- 
den? Voor een doortrapten bedrieger wellicht? Maar wij zeg- 
gen bet met voile vrijmoedigheid, niet een feit geeft recht 
tot zulk een onbillijk beweren. A1 wat ons bier ontmoet, is 
eerlijkheid en goede trouw van karakter, en zelfs een dood 
nuchter wijsgeerig beoordeelaar, die »het meeste” (dus niet 
alles toch!) »leere Phantasterei” heeft genoemd, voegde er 
zonder aarzelen bij: »denn Betriiger war es wohl nicht, indem 
er dnzu viel zu ehrlich und zu gntmiithig war” 58). Een bedrog, 
als bier voorondersteld zou moeten worden, laat eveninin in 
zijn ontstaan als in zijn triomf zich verklaren, en zou ten 
slotte geen minder onoplosselijk raadsel zijn, dan dat men 
door deze verdenking verklaren wil. — Een beethoofdig dwee- 
per alzoo? Maar geen spoor van dweepziek Entbusiasme valt 
in deze gebeimzinnige figuur te ontdekken, en de voortplan- 
ting zijner denkbeelden in enger’ en ruimer kring vertoont in 
haren loop evenmin een epidemiscb karakter. — Treedt dan hier 
wellicht een ijlhoofdige voor ons, op wien veilig bet lasterlijk 
woord van R e n a n  aangaande een Meerdere dan bij kan toe- 
gepast worden: »le fou cotoye ici Phomme de genie” ? Maar 
zoo gij hem met reden krankzinnig noemt, die in bet vrij ge- 
bruik zijner verstandelijke vermogens belemmerd is, ook daarvan 
vindt gij geen enkel; van het tegendeel ontelbaar vele bewij- 
zen. Zeker, indien, gelijk sommigen willen, geheel bet geloof 
aan eene bovenzinnelijke wereld en aan de mogelijkheid om 
tot baar in persoonlijke betrekking te treden, als eene nood- 
lottige krankheid van den menscbelijken geest moet bescbouwd 
worden — wat wij allerminst kunnen toegeven — dan heeft 
men recht hier van krankzinnigheid, bepaald van monomanie 
te gewagen 57), maar ook dan nog blijft het een zielkundig 
raadsel, hoe zooveel bardnekkige waan op dit eene punt zich
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met zooveel nucbterheid, klaar- en vastheid in iecler ander 
opzicht kan paren, en, otn van geen andero bezwaren te spre- 
ken, althans de drie verhaalde feiten laten zich laugs dezen 
weg niet verklaren. — En zoo zal ik dan niisschien Sw e den- 
bo rg moeten houden voor een werkelijk afgezant Gods, en 
das ook, indieu ik mijzclven gelijk blijf, tot de kerk van bet 
nieuwe Jerusalem overgaan ? Zag ik iemand uwer waarlijk 
tot zulk eene couclusie en zulk eene schrede op weg, ik zou 
uiij verplicht achten, mijne gronden daartegen breedvoerig 
open te leggen. Thans kan ik volstaan met de opmerking, 
dat tusscben de afgekeurde verklaringen en deze toch nog 
altijd een gapende klove ligt, en dat een Godsgezant, die tot 
staving van volstrekt ongehoorde beweringen toch ten slotte 
niets anders dan zijn woord, en altijd weder zijn woord kan 
verpanden, bezwaarlijk erkenning van zijn gezag en aanvaar- 
ding zijner leer kan verlangen, allerminst wanneer deze laat- 
ste in zichzelve niet weinig heeft, dat rechtmatig wantrouwen 
wekt. Inderdaad, bet is even onmogelijk over Swedenborg  
een billijk oordeel te velleu, wanneer men a priori alle Open- 
baringsgeloof als eene ongerijmdheid verwerpt, als wanneer 
men verzuimt zijne mededeelingen nit de geestenwereld in 
nauw verband met zijne geheele persoonlijkbeid te brengen, 
en die met wikkend oordeel te toetsen. Doet men dit laatste, bet 
blijkt weldra, dat S we d e n b o r g ' s  geestenwereld voor bet 
minst een allermerkwaardigst spiegelbeeld is van wat hij ja- 
ren achtereen in de werkelijkheid van bet Noordscbe hofle- 
ven beeft aanschouwd en gadegeslagen. Bij alien rijkdom van 
vormen en kleuren, beeft beide zijn hemel en zijne hel in 
den groud der zaak zooveel eeutoonigs en triviaals, dat bet 
schier onmogelijk is een deel zijner Werken van den aanvang 
tot het einde te lezen. Dieper zin, dan waarschijnlijk bedoeld 
is, ligt in zijn dogma, dat de bemel- en helbewoners hooren 
en zien door de innerlijke organen der menscben-zelve, met 
welke zij in aanraking komen. A1 de geesten, die Sweden-
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b o r g  ontmoet, spreken niet slechts tot hem, maar nit hem,
d. i. zij spreken niets anders uit, dan waarvan grondslag en 
kiem reeds in zijn innerlijke gedachten-systeem, in zijne ge- 
heele wereldaanschouwing gegeven is 58) ; hunue schijnbare 
stemmen zijn slechts de echo’s zijner eigen stem. Overal 
vertoont zich in wat hem wordt medegedeeld de Ziener-zelf 
met al de eigenaardige vooroordeelen en gebreken van zijn 
tijd en omgeving; met al de gapingen en dwalingen zijner 
kennis, bepaald op godgeleerd en historisch gebied, en wie 
hem met eenige aandacht het oor leent kan zelfs niet 
moeielijk raden, welke zin by hem het meest, welke het minst 
is ontwikkeld geweest. Van schoone kunst b. v., met name zang- 
eu toonkunst vindt gij in dit zonderling leven schier geen 
spoor, maar ook nit den open hemel van S w e d e n b or g  klinkt 
geen vroolijk loflied, geen harmonie der sfeeren u tegen. Geen 
liefelijke zangers, maar heterodoxe theologen zijn de goede 
geesten, die daar God den Heer moeten loven, even min als 
de Ziener zelf boven het gevaar van zeer grove dwaling verhe- 
ven, zelfs niet ten aauzien van de eerste regels der Schriftverkla- 
ring. Zelf is hij ongehuwd, maar ook zijn Satan verhaalt niet 
te weten wat eene echtgenoot, niet eens wat een bijzit is. 
Geheel zijne geestenleer is in beginsel het resultaat zijner reeds 
vroeger gevormde natuurbeschouwing, thans toegepast op het 
gebied der onzichtbare wereld; of wie kan, orn iets te noe
meu, zijne uitspraken aangaande het verband van planeeten 
en metalen vernemen, zonder te gelrjk te bedeuken, dat deze 
droomer met open oogen reeds jaren te voren een voortreffe- 
lijk Mineraloog is geweest? En is het niet al uiterst toe- 
vallig, dat de eenige geest (of liever dubbelganger van een 
levend mensch), waarmede Swe denbo  rg, de allegorische Exe- 
geet, verklaart dat hij in de geestenwereld lichameljjk slaags 
is geraakt, juist die van den beroemden grammatikalen Schrift- 
verklaarder E r n e s t i geweest is ? ’t Is, als had de Allegorist 
instinktmatig gevoeld, dat hij zelfs in het Generzijds met
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den strangen Philoloog onmogelijk in vrede kon leven 5fl).
Do gemaakte opmerkingon zouden gemakkelijk te vermenig- 

vnldigen zijn, maar wel overwogen en behoorlijk te zamen ver- 
eenigd zijn zij, naar wij vertrouwen, voldoende om ons recht 
tot de stelling te staven, dat de dusgenaamde sopenbarin- 
gen” van S we denbor g  een tamelijk verdacht karakter ver- 
toonen. Niet, dat wij het bestaan van znlke »openbaringen” 
op zichzelf onmogelijk achten, of den menseh alle orgaan tot 
het ontvangen van znlk een hooger licht zelfs in gedachten 
betwisten; een blik op Israels Profeten alleen zou voldoende 
zijn om bet onbillijke van dien twijfel te staven. Wij mogen 
zelfs aannemen, dat genoemd orgaan bij enkelen in hooge 
mate kan opgewekt worden, en zijn in geenen deele onge- 
neigd om, ten aanzien van enkele geheimzinnige feiten, aan 
S h a k s p e r e ’ s woord te gedenken: ver zijn meer dingen, Ho
ratio, tusschen hemel en aarde, dan waarvan onze wijsbegeerte 
droomt”. Maar eene wezeulijke openbaring nit hooger wereld 
moet toch, dunkt ons, een ander karakter vertoonen en zich 
beter legitimeeren dan deze; ja, al wilde men zelfs aannemen, 
dat Swedenborg werkelijk eene schrede verder dan anderen 
over de geheimzinnige grens heeft gezet, dan moet men er 
dadelijk bijvoegen, dat de hem toegestroomde lichtstralen door 
de nevelen zijner subjektiviteit dermate zijn verzwakt en ge- 
broken, dat zij ons niets wezenlijk nieuws, zelfs niets be- 
trouwbaars vertoonen. Dit is juist, in het gunstigst geval zelfs, 
het tragische dezer geheele geschiedenis, dat de Ziener, gelijk 
Giithe’s F a u s t  bij het opslaan van het tooverboek, slechts 
den aa rdgees t  kan dwingen op zijnen venk te verschijnen, 
en waar hij zich op het hoogste standpunt wil plaatsen, tel- 
kens voor ons oog als in zijn eigen Niet wordt teruggeslin- 
gerd, terwijl het ons is, alsof wij eene onzichtbare geesten- 
stem hooren:

Du gleichst dem Geist, den du bcgreifnt,
Nicht rair!
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Zelfs in het gunstigst geval, zeide ik niet zonder opzet. 
Maar dat gunstig geval-zelf, is het, welbeschouwd, hier wel 
eenmaal aannemelijk? Slaan wij nog eenmaal op het reeds 
beschreven, geheel subjektief karakter zijner visioenen het 
oog, wij voelen ons vertrouwen steeds dalen, en kunnen nau- 
welijks aarzelen het oordeel van den grooten H e r d e r  over 
Swedenborg ,  althans in substantie, tot het onze te maken “ ). 
Men heeft het daarvoor te houden, dat de hemel en hel van 
Swedenborg  »een tooverlantaarn zijner eigen gedachten” ge- 
weest zijn; scheppingen, niet van gekrenkte hersenen, maar 
van eene op dit punt overprikkelde en abnormaal ontwikkelde 
phantasie. s Waarschijnlijk was hij door sterke iuspanning 
zijner gedachten op een punt, die zich ook in zijne weten- 
schappelijke werken openbaart, van lieverlede daartoe geko- 
men, en had hij zich, daar deze omgang met geesten, een 
soort van gedachtenspel, hem aaugenaam was, met ijver daarin 
geoefend. Zoo vaak hij zich alzoo in de eenzaamheid terug- 
trok, bevond hij zich alras in zijn hemel, orgaan en confabu- 
list van Engelen en geesten, hun broeder in den idealen zin 
van het woord. Wat Socrates ,  Cicero,  L u t h e r  met Swe
denborg  spraken, het is niet anders dan wat hij (volkomen ter 
goeder trouw) hen uit zijn eigen bewustzijn laat zeggen, en 
dit is de reden, dat zij zoo weinig nieuws laten hooren. Uit 
den droomenden zelven moeten de droomen verklaard worden; 
uit misbruik der phantasie, die zich niet alleen in diehter- 
lijke, maar ook in wetenschappelijke drooiuen verliezen en uit- 
putten kan.”

Zou er waarlijk overwegende grond zijn om den sleutel van 
het Swedenborgianisme bepaald te zoeken op dit zielkundig ge- 
bied, zonder vrees van onbillyk te worden? Wij meenen ja, 
en dat wel, behalve om den inhoud van het stelsel, inzon- 
derhcid om een dubbele reden. V o o r e e r s t z a t  eene geestes- 
richting, als de bedoelde, om dus te spreken, der vorige 
eeuw in het bloed. 6I) De tijd van het opkomend ongeloof
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mocht ook die vau het ontkiemend bijgeloof heeten, eu naar- 
inate de actueele toestand van kerk eu ruaatschappij juist de 
meest oniwikkelden minder bevredigde, werd de hand te greti- 
ger geslagen aau het gordijn, dat den trjd van de eeuwigheid 
scheidt. De eeuw van R o u s s e a u  eu V o l t a i r e  is ook die 
van C a g l i o s t r o  en het Mesmer i s i ne  geworden, en zag, 
om geen andere schriften te noemen, ook den ouvoltooiden 
G e i s l e r s e h e r  van S c h i l l e r  verschijnen. Tot zelfs in de 
kriugen van het Pietisme, het Methodisme en de Broederge- 
meente openbaart zich het stelselmatig streven naar een on- 
middellijk rapport met de geestenwereld; vrome en rijkbegaafde 
mannen als L a v a t e r  en J u n g - S t i l l i n g  bewegen zich op 
dezelfde geheimzinnige lijn, hoezeer, ten gevolge huuner meer 
orthodoxe geloofsovertuiging, in veel dichter aansluiting dan 
S w e d e n b o r g  aan de letter der H. Schriften. Mejonkvrouwe 
A n t o i n e t t e  B o u r i g n o n  en Mevrouw de Guyou waren 
reeds voorgegaan op den weg van het iunerlijk schouwende 
leven; P i e r r e  Po i r e t  en J a c o b  Bdhme hadden mede hun 
woord gesproken, en hunnen invloed geoefend, en schoon het, 
zoover wij weten, nergens dadelijk blijkt, dat Swedenborg  
de schriften van andere Theosophen tot voorwerpen van op- 
zettelijke studie gemaakt heeft, is het echter nauwelijks denk- 
baar, dat hij zich geheel aau deze intellektueele stroomiug 
onttrokken zou hebben, en is zelfs de overeenkomst tusschen 
sommige zijner hoofdideen en de Kabbala te verrassend, om 
hier van louter toeval te spreken. Is het, bij dit alles, zoo 
vreemd, dat wij ook hem eene baan zien betreden, waarop hij, 
het zij ter zijner eer gezegd, nooit meer teruggezien heeft, 
nadat eenmaal de eerste schrede gezet was? Maar geven wij, 
ten andere, nog eenmaal op het gehee l  zijnerpersoonlijkheid 
acht, wij beginnen weldra te begrijpen, dat hetgeen hier ge- 
weest is, ook nauwelijks anders kon zijn. Onderscheideu fac- 
toren zien wij hier althans, om dus te spreken, te zamen 
werken, om de ons bekende resultaten tot stand te brengen.
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Ten onrechte heeft men meermalen S we d e n b o r g s  leven in 
twee, elkander tegenovergestelde helften verdeeld; hij is wel 
waarlijk, van den aanvang tot liet einde, een man uit een 
stuk, en de Theosoof met al zijne visioenen kvan het boven- 
natuurlijke slechts de voortzetting en voltooiing van wat de 
Philosoof op het gebied van het lager natuurleven aanving. 
En nu denke men nog eens terug aan dat kind, wien het 
telkens in het gezicht wordt gezegd, dat zich engelen uit zijn 
rnond laten hooreu; aan dien knaap, die onophoudelijk dis- 
puteert over het geloof en de liefde, de twee grondpilaren, 
die gij later in elk gebouw van zijn fiktieven hemel ziet rij- 
zen; aan dien jongeling met zijne ongelukkige iuclinatie, die, 
behoudens kortstondige afwijking misschien 62), zichzelven tot 
een streng celibatair, auachoretisch leven veroordeelt; aan dien 
man, die, zonder eenigen huiselijken of familieband hoege- 
naarnd, doorgaans buiten zijn vaderland toeft, waasin niet 
weinig hem tegenstaat; aan dien vreemdeling, jaren achter- 
een in oorden, waarvan hij de taal slechts gebrekkig spreekt 
en verstaat, zoodat een onzichtbare muur hem van het grootste 
gedeelte der samenleving verwijdert; aan den wijsgeer der 
natuur, die een aanmerkelijk dedi van zijn leven altijd den 
geest op hetzelfde probleem, de eenheid aller dingen en het 
verborgen verband tusschen de zichtbare en onzichtbare we- 
reld, gericht heeft, en — men zal niet langer in het onzekere 
vragen, hoe het mogelijk was, dat deze persoonlijkheid nog 
in de tweede helft van het leven iu zichzelve den tolk en dra- 
ger van liooger openbaring kon zien, terwijl in dit bewustzijn 
de grenslijn ougevoelig werd uitgewiscbt, die waarheid van 
zelfbedrog scheidt. Zelfs laat zich, bedriegt ons niet alles, in 
dit merkwaardig leven het punt geuoegzaam duidelijk aanwij- 
zen, waar het schijnbaar Bovenuatuurlijke zich kennelijk aan 
het Natuurlijke vastkuoopt. Reeds hoorden we, wat innerlijke 
ervaring te London ten jare 1745 hem tot het groote keer- 
punt van zijn innerlijk leven gebracht heeft, en, nog eens,
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wij verdenken zijne oprechtheid gcen oogeublik. Maar mogen 
wij ten eenenmale voorbijzien, wat, naar zijn eigen bericht 
aan een vriend, den vorigen dag de bewuste verschijning 
voorafging, en minder bekend is geworden? Laat in den 
middag zat hij alleen in zijne herberg met grooten honger 
te eten, toen het hem op eenmaal in de schemering was, 
alsof zich over de vloer der kamer allerlei leelijke reptielen 
bewogen (naar men verzekert, een niet ongewoon ken merle 
van een gestoord zenmvleven), terwijl hij wehlra in een ver- 
lichten hoek van het vertrek eene indrukwekkende mensche- 
lijke gedaante ontwaarde, die op forschen toon tot hem zeide: 
»eet niet zooveel.” Geen schitterend begin, zou men zeggen, 
dat dan ook zijne denkende vereerders min of meer in ver- 
legenheid gebracht en (geheel in zijn geest) tot de allegori- 
sche verklaring geleid heeft, dat hier aan een eten in onei- 
genlijken zin, b. v. van letters uit ongewijde boeken te denken 
is, aan wier studie lip zich al te onbeteugeld had overge- 
geven. De willekeur valt in het oog, maar ook voor ons 
begint het in den schemer te lichten. Den volgenden nacht 
namelyk verschijnt hem weder (let wel!) dezelfde gestalte, 
omstraald van hoogeren glans, en nu, zegt hij, lioezeer het 
visioen een kwartier uurs duurt , is hij volstrekt niet meer 
verschrikt, gelijk de eerste maal, en het schitterend licht doet zijn 
oog niet meer smartelijk aan. »Dienzelfden nacht werden mijnJ 
inwendigen mensch de oogen geopend”. Men ziet, see n’est 
que le premier pas qui coute”. Heeft niet Swe denbor g  
zelf hier met onovertroffen nai'veteit ons den sleutel. in de 
handen gegeven, en kan het ons langer verwonderen, dat de 
meest beroemden en bevoegden, die jaren lang zijne werken 
edelmoedig ten geschenke ontvingen, de toezending doorgaans 
met een stelselmatig zwijgen beantwoordden, dat op hun stand- 
punt wellicht van verlegenheid, maar zeker ook van mede- 
lijden getuigde?
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Toch zou, ait alles onvoorwaardelijk toegegeven, mijne over- 
ijliug evea groot als uw geduld raoeten zijn, zoo ik beweerde 
dat door al het gezegde de sluier der geheiinenis voor altijd 
verscheurd, en het vraagstuk zoo voldoende opgelost ware, dat 
nu verder niets meer te raden viel. Ik ben veeleer geneigd 
om te denken, dat het laatste woord, waardoor waarlijk het 
raadsel van dezen Sphinx geheel wordt ontward, niet zoo spoe- 
dig gesproken zal worden. Bepaald voor het drietal wel ge- 
constateerde feiten, waarop wij meer opzettelijk wezen, scliijnt 
ons nog altijd dat woord te ontbreken, en geheel de geeste- 
lijke toestand, waarin wij ons verdiepten, behoudt teu slotte 
zjjnen donkeren achtergrond. Was bier hallucinatie of idio
syncrasies zelf-magnetiseeriug, gelijk het door somtuigen, of 
sub-objectiveering, gelijk het door anderen, of droomleven der 
ziel, gelijk het door nog weder anderen genoemd is gewor- 
den? °3) Kan alleen de Psychologie het raadsel verklaren, of 
moet ook de Physiologie haar te liulp komen? Mag men be- 
weren, dat S w e d e n b o r g  in verhoogde mate bezat, wat in 
beginsel aan elken normaal ontwikkelden mensch is verleend, 
dat zonderling divinatie-vermogen, dat ons in enkele geval- 
len als boven de grenzen van tijd en ruimte verheft? Kan ook 
de vergelijking met de geheimzinnige gave van het dusge- 
noemde tweede gezicht (second sight), vooral toen, en nu nog 
in het Noorden van Europa niet zeldzaam, een vlok van den 
nevel verdrijven? Of komt hier veeleer die bedaehtzame op- 
schorting van een beslissend oordeel te pas, waardoor bij de 
ouden de wijsheid der Stoicijnen zich kenmerkte, en die bij 
sommige jongeren wel wat in onbruik geraakt is? Ons aan- 
gaande, wij verbergen u niet, dat wij blijde zijn, ons in dit 
geval niet, als weleer de oude Egyptenaars, geroepen te zien 
tot het vellen van een beslissend doodengericht. Toch behoe- 
ven wij daarom niet geheel onvoldaan van het voorwerp on- 
zer beschouwing te scheiden, daar, wat ook verder in het 
onzekere blijve, het antwoord op de allerlaatste, de hoogst
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natuurlijke vraag: wat uifc dit alles ook voor deze eeuw en 
dit geslacht is te l e e r e n .  althans in onze schatting welgeen 
oogenblik twijfelachtig kan zijn. Nauwelijks laat bet zich 
beter samenvatten dan in den raad van een Apostoliscli schrij- 
ver, met wien S w e d e n b o r g  ora goede reden veel minder dan 
met anderen ophaa: » dat niemand wijs zij boven hetgeen men 
behoort wijs te zijn, maar dat men wijs zij tot matigbeid.” °‘) 
Er zijn schipbreuken mogelijk op de wateren, zoowel boven 
als beneden de wolken,, zelfs van de kloekste en moedigste 
lucbtvaarders; het is mij, als hadden we heden van Zweden’s 
kust in de verte zulk een sckipbreuk aanschouwd; of wilt 
gij een ander beeld, als zagen wij I c a r u s  met gesmolten 
vleugelen in de diepte ter neer gestort, die hij al te stout was 
ontstegen. Zooveel staat althans vast, dat het veel gemakke- 
lijker is den raadselachtigen man met verwondering aan te 
staren, dan van goeder hart te benijden; vruchteloos zoekt 
gij een enkel bewijs, dat zijne, hetzij dan wezenlijke of 
denkbeeldige kennis hem waarlijk wijzer of beter, gelukkiger 
voor zichzelven of nuttiger voor de menschheid gemaakt heeft. 
Geen wonder; al had zelfs S w e d e n b o r g ’s geschiedenis het 
bewijs geleverd, dat het althans voor sommigen niet onmogelijk 
is, reeds op aarde met de geestenwereld in nader contakt te 
komen, het bewijs, dat dit raadzaam, dat het wenschelijk, 
dat het zedelijk geoorloofd zou zijn, is daarmede nog in gee- 
nen deele gegeven, en wij althans nemen de vrijheid, ons 
op goeden grond van het tegendeel verzekerd te houden.
Een waarlijk gezonde geest eerbiedigt de greuzen, door hoo- 
ger Wijsheid aan ons menschelijk kennen on weten gesteld, co) 
en waar het ongeloof onzer eeuw weder de toevlucht tot het 
bjjgeloof neemt, ora langs onbetrouwbare en van God 
verboden wegen eene stellige gewisheid b. v. aangaande de 
onsterfelijkheid der ziel te bekomen, wij vreezen, neeu, wij 
houden ons overtuigd, dat het een geknakten rietstaf in han- 
den neemt, die wegvalt aan den oever des doods. Ach, wat
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diep tragische, wat hoog ernstige roepstemmen, die als van 
uit en over het voor een eeuw gesloten graf van S w e d e n 
borg blijven voortklinken tot een later levend geslacht! Wat 
waarschuwing tegen bet overprikkeleti der verbeelding in den 
dieust van een vooraf uitgesponnen, hardnekkig aangekleefd 
stelsel! Wat waarschuwing tegen zelfbedrog op het hoogste 
levensgebied, dat ons straks met den besten wil ook anderen 
op het dwaalspoor doet voeren! Wat waarschuwing nog eens 
tegen dat willekeurig spelen ook met het woord der H. Schrift, 
waarbij men zijn eigen geest met den geest der waarheid 
verwart, en letterlijk van alles alles kan maken. Hoe rijk en 
hoe artn, hoe machtig en hoe machteloos is de mensch, beur- 
telings koning op het gebied van de stof, en speelbal op het 
gebied van den geest, speelbal van schijn en van waan, speel
bal, van wie weet wat geheimzinnige maeht, die voor waar
heid hem onzinnigheid voortoovert! Dit alles, en nog veel 
meer, houdt ons E m a n u e l  S w e d e n b o r g  als bij hetschei- 
den van zijne beeltenis voor, en wij lieten hem wellicht nog 
vrij wat meer tot u spreken, indien we niet tydig bedach- 
ten, dat hij reeds in zijne jeugd geen predikant wilde wor- 
den, omdat hij gewoon was te stotteren. Wij mogen hem nn 
na zijn dood niet meer laten doen, wat hij bij zijn leven niet 
wilde; het zou in al te grooten strijd zijn met de wet der 
»correspondence,” door hem met zooveel nadruk verkondigd. 
Heeft hij dus een gehoor, dat hij niet benedeu zich zou be- 
hoeven te achten, niet geheel nutteloos bezig gehouden, wij 
zouden thans op zijnen geest, dien wij opriepen, met geringe 
wijziging S c h i l l e r ’s woord aangaande »den Moor” kunnen 
toepassen: w)

Der Geist hat seine Arbeit gethan; der Gcist kann gchn.

Maar liever nog roepen wij hem zelven in en bij het he- 
nengaan toe: Sluimer vredig voort in vreemden grond, be-
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langwekkende zwerveling, geen tweede eeuwherinnering tneer, 
raaar den stillen naclit eener eindeljjke vergetelheid tegeu ! Ge- 
heimzinnige kouieeten als gij zijn meermalen aan den lienjel 
der menschkeid opgekomen, bewonderd, verdwenen: daar is 
slechts een Poolster, waarvan het in vollen nadruk kan gel- 
den: zij weet van geen ondergang. »Nescit occasuin.”



A A N T E E K E N I N G E N .

') Verg. over hem: L u c a s  G r a u a c h  d e r  Ae l t e r e ,  d e r  Mn l e r  
d e r  Re f or ma t i on .  Bine Biographische Skizze zum Gediiehtnisz der 
vierten Siicularfcier seines Geburtsjahrcs, 1472, aus den vorhandenen 
Quellen zusamm6ngestellt von einen dankbaren Enkel. VVittemb. 1872.

-) Men vergel. hier inzonderheid de schoone H i s t o r i s c h e  voor -  
l e z i ng  van mijnen hooggeachten ambtgenoot B. t e r  Haar ,  U t r e c h t  
in 1672, met hare leerrijke Aanteekeningen, Utr. 1872.

*) Zie over hem, bchalve de bekende Handboeken van de geschiede- 
nis der Hoogd. Litteratuur en de Christelijke Hymnologie.ook het Art. 
van L a n d e r e r ,  in H e r z o g ' s  Rea l -  encycl  opi id i e,  Th. X. s. 
460—474.

*) K. H a s e ,  K e r k g e s c h i e d e n i s ,  bl. 52 der Holl. vertaling 
(1861).

s) Ik bedoel den beroemden Amerikaan R. YV. E me r s o n ,  in zijn 
interessant opstel over S we d e n b o r g ,  voorkomende in zijne Comp 1 etc 
W o r k s ,  Lond. 1866, I, p. 311—325.

«) Men leze en overvvege het belangwekkend Artikel van 0 . Zock 1 er  
H e t  S p i r i t i s m e  in N o o r d - A m e r i k a  en  E u r o p a ,  vert, in de 
Ni e u we  B i b l i o t h e e k  voor  Ch r i s t .  Th e o l .  en L e t t e r k .  1871,

5
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bl. 214—261, dat oils nauwkeurig en klaar op de hoogte (of in de 
diepte) der meestmoderne vormen van het hedendaagscli bijgeloof brengt.

7) L. F i g u i e r ,  H e t  t o e k o m s t i g  l even  v o l g e n s  d e w e t e n -  
s c ha p  (!) b e s c h o u wd .  Uit het Fransch, Leid. 1872. Belangrijker 
dan dit curieus produkt is de H i s t o i r e  d u  M e r v e i l l e u x  dans  
le t e mp s  mo d e r n e ,  van dezelfde hand, die in twee deeleri teParijs 
in 1860 het licht zag.

8) Zie het Programme van het S p i r i t i s t i s c h  T i j d s c h r i f t ,  dat 
in 1872 begonnen is te verschijnen in vrije Afleveringen, onder re- 
dactie van den Emeritus-Predikant S. J. W. I l o o r d a  v. Eys i nga .

9) H e r d e r ,  Si immt l .  Werke ,  z u r  Phi l ,  u n d  Gresch. XII. 
s. 112. (Stuttg. Uitg. van 1829.)

10) Over S w e d e n b o r g  — eigenlijk S v e d e n b o r g  — enzijneleer is 
niet weinig geschrcven, zoodat eene volledige Bibliographic, voor ons doel 
nict dadelijk noodig, niet weinig ruiinte zou vragen. Behalve naar hetgeen 
reeds genocmd word enhier later nog genoemd wordcn znl, verwijzcn wij 
naar hot Art. van dien naam van I)r. J. H a m b e r g e r ,  in He r z o g ,  
Th e o l .  I l eal .  En c y c l .  Th. XV. s. 268—278, waar S. en zijn werk in 
sympathetischen zin besproken, en cen aantal bronnen vermeld 
wordt; als ook naar dat van H. Lo u i s i j , i n d e  Nouv.  Bi ogr .  Gencr .  
Tom. XLIV (1865) p. 691 et suiv. Daarbij kan geraadpleegd wordeu 
F. Mus i i e us ,  d e r  G e i s t e r s e h e r  S., naar de twecde Zwcedsche 
uitg. in het Hoogd. verschenen, Weimar 1863, en vooral M. M a t t e r ,  
S w e d e n b o r g ,  sa vie,  ses  d c r i t s  e t  sa d o c t r i n e ,  2C Ed. Paris 
1863. Belangrijk is mede de A b r i s z  des  L e b e n s  und W i r k c n s  
S., iibersetzt aus der P e n n y - c y c l o p a e d i a  of t h e  S o c i e t y  for 
the d i f f us i on  of  u s e f u l  k n o w l e d g e ,  Stuttg. 1845.

“ ) Verkeerdelijk noemt H e r d e r ,  a. a. 0 . s. 112 het jaartal 1689. 
Ook onder een afbeeldsel van S. met het onderschrift: //Veritatis as- 
sertor, raticnis ultor” (!), geplaatst voor de Fransche vert, van zijn ge- 
schrift over het laatstc oordeel, London 1787 verschenen, staat — het 
blijkt niet, op wat grond— een n a t u s  d i e  29 m. J a n .  A. D. 1689 
te lezen.

>=) Uit een brief van S. aan Dr. Be i j e r  medegedeeld o. a, bij 
Ma t t e r ,  t. a. p. p. 4.

)
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13) Zoo althans werd hij gewoonlijk in den vreemde genoemd — 
een enkele maal zelfs Graaf — schoon men hem in Zweden doorgaans 
met den naam van Assessor bleef groeten. De zaak is niet rccht 
duidelijk. Onder het portret voor zijne Mineralogische werken lieet 
hij eenvoudig: Sacrae Regiae Majestatis llegnique Sueciae Collegii me- 
tallici Assessor.

M) »11 faisait a lui seul, suivant une juste remarque, la besogne 
d’une Academie entiere, et se donna entre deux des missions scien- 
titiqucs, corame en dounent lcs princes.” Lou i sy ,  t. a. p. p. 691.

1S) De opgaven vcrschillen; door velen wordt niet 1745, maar 
reeds 1743 als het groote keerpunt in S w e d e n b o r g s  leven genoemd. 
S w e d e n b o r g  zelf echtcr heeft in een brief het jaar 46 genoemd, cn ook 
op inwendige gronden, bij den blik op zijne reizen en werkzaamhcdcn 
in 43 en 44 , is deze opgave mcer waarschijnlijk.

'“) Zij wordt het eerst aaugetrofl'cn in een brief nan zijn rriend 
Hob sum, in de Voorrede van zijn geschrift De coc l o  et  i n f e r n o  
(1758), en later mecrmalen herhaald, o. a. in een brief van S. aan 
den Hertog van Hessen Darmstadt, a" 1771 gcschrcvcn.

l?) Eene cigenaardige, maar o. i. niet bewezen aanduiding daarom- 
trent vindt men in de B i o g r a p h i e  Uni  vers.  Anc.  et  mod.  Tom. 
XIX, pag. 7, op het Art. S we d e n b o r g .

18) lets naders aangaande deze weldra genentraliseerdc klerikale 
oppositie, aan welker hoofd zijn eigen neef, de bisschop E i l e n i u s  
stond, vindt men in het aaugeh. Art. van H. L o u i s y ,  p. 698.

19) Hij woonde er in Great Bath Street, Gold Bath Feelds, op 
kamers bij een paruikmaker, S h e a r s m i t h  genaamd, die met zijne 
echtgenoote trouw en hartelijk aan de nagedachtenis des grijsaards 
vcrkleefd was.

20) „Ejus Cineres depositae jacent in Ecclesia Suecica, prope viara 
vulgo Ratcliff Highway nuucupatam, libris vero vivet in aeternum.” Zie 
het geschrift Du d e r n i e r  j u g e m e n t ,  etc. Lond. 1787, p. 1. — 
Bij den roem, dien zich S w e d e n b o r g  in zijn leven verworven 
had, is het verklaarbaar, dat men hem ook nog na zijn sterven geen
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rust liet. Toeu in 1817 <le echtgenoote van een Zweedsch gezant 
te London in zijne nabijheid begraven werd, wist een scheepskapitein — 
volgens een ander bericht een Zweedsch officier — zijne laatste wo- 
ning te openen en, waarschijnlijk uit speculatiezucht, den schedel van 
S w e d e n b o r g  wegteuemen. Hij zag zich echter teleurgesteld; langs 
een oraweg kwam bet c r a n i u m weder in bevriende handen, die bet 
op plechtige wijs tot de laatste rustplaats terug bracbten. Door den 
beroemden beeldbouwer J. Flaxmanu (f 1826), zelf een warm Swe- 
denborgiaan, werd het van wege zijne zeldzame scboonbeid bewonderd. 
Het huis, waar S. stierf, is overigens lang verdwenen, maar de af- 
beelding van woning en omtrek was voor cenige jarcn nog te London 
bij een zijner vereerders te vinden.

3I) De titel is: L. A n n a e i  S e n e c a e  e t  P. S y r i  Mi mi ,  for-  
san e t  a l i o r u m  S e l e c t a e  S e n t e n t i a e  c u m  E r a s m i  Anno t .
et  Gr. vo r s i one  Jos. S c a l i g e r i ,  q u a s --------— p u b l i c o  cxa-
mi ni  s u b m i t t e t  Em. S we d b e r g ,  Ups. 1709. Deze Dissertatio 
werd, even als de na te noemen G e d i c h t e n  enbeteerstc I t i n c r a -  
r ium,  in 1841 op nieuw uitgegcven te Tubingen door den Bibliothe- 
karis aldaar Dr. P. J . Ta f e l ,  groot voorstander van het Sweden- 
borgianisme.

ra) C a m o e n a  B o r e a ,  cum l i e r oum et  h c r o i d u m  fact i s  lu- 
dens  s. F a b e l l a e  O v i d i a n i s  s i mi l e s ,  sub v a r i i s  n o m i n i b u s  
sc r i p t ae  a b  E. S. S u e c o .  Grijpbsweldiae 1715.

M) L u d u s  H e l i c o n i n s ,  s. C a r m i n a  m i s c e l l a n e a ,  
q u a e  v a r i i s  i n  l o c i s  c e c i n i t  E. S. Skarae 1715. Ten 
deele aan de parodie van dwaze huwelijken toegewijd, en misschien 
wel nit bet streven geboren om bet leed te verzetten, dat de dochter 
van zijn vriend P o l h e m ,  ingenieur, hem aangedaan bad, waar zij aan 
een ander aanzoek de voorkeur gaf.

■') In een gesprek namelijk met den geest van V i r g i l i u s ,  
die hem te London in zijne woning als vriend zou bezocht hebben. 
Men vindt het zonderling verhaal o. a. bij M u s a e u s ,  a. a. 0 . s. 
23—25. Het is merkwaardig genoeg om hier te worden medegedeeld, 
omdat het ons S w e d e n b o r g  naar bet leven doet kennen.

Toen deze zich namelijk eeus — het jaartal wordt nict genoemd — 
te London bevond, bezocht hem een jong geleerde uit Finland, de
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later beroeir.de Professor P o r t  b a n  te Abo. Hij was geen Sweden- 
borgiaan, maar gevoelde achting voor den beroemden man, en ver- 
langde zijne persoonlijke kennis te maken. De bediende verzocht hem 
een oogenblik in de voorkamer te wachten, daar zijn beer een anderen 
vreemdeling bij zich heeft. Daar toevende hoort hij, dat in de ge- 
sloten binnenkamer een levendig gesprck wordt gevoerd, en wel in 
de Latijnsche taal en over onderwerpen, tot de Eomeinsclie oudheid 
betrekkelijk; wonderlijk word het hem intusschen te moede, omdat 
hij altijd slechts tiene stem ondf rscheidde, die nu vroeg, dan na korte 
tussnhenpoozen antwoordde op wat hij zoo pas, naar het scheen, had 
gehoord. De geheimzinnige conversatie liep over den tijd van A u g u s 
tus,  en scheen veel te bevatten, dat den spreker (Swedenborg) nog 
niet bekend was geweest. Eindclijk wordt de deur geopend; met een 
vriendelijk en tevrcden gelaat doet Sw. een onzichtbaren gast uitge- 
leide, en komt nu tot P o r t h a n ,  bij wien hij zich verontschuldigt, 
omdat hij onverwacht bezoek had gekregen. wDenk n, van Vi r g i -  
l i u s  zelven! Een hoogst aangenaam man, die de gocde meening vol- 
komen verdient, welke ik ten alien tijde van hem gekoesterd heb. 
Gij weet wcllicht, dat ook ik mij in mijne jeugd met de letteren bc- 
zig geliouden, en gedichten heb uitgegeven. Vele jaren echter cn 
bezighedcn liggen tusschen dien tijd en het heden. Maar het on
verwacht bezoek van Yirgilius heeft al mijne jeugdige herinneringen 
wecr wakker geroepen; vele dingen heeft hij mij op mijne navragc 
medegedeeld, waarvan niemand mij beter naricht kon gever. dan hij. 
Hij heeft mij dan ook beloofd, dat hij spoenig weder zou komen. — 
Maar nu, laat ons van iets anders sprcken. Zet u bij mij op de 
sofa, en deel mjj mede, wat nieuws er in Zweden is.” — „En nu" — 
zoo gaat P o r t h a n  verder'voort te verhalen, — //nu vernam ik ver- 
der van den zonderlingen grijsaard, dien ik later meermalen bezocht, 
niet het minste vreemds of zonderlings meer, behalve dat ik mij tel- 
kens op nieuw over zijne ongehoorde geleerdheid in schier alle vak- 
ken van menschelijke kennis verbazen moest. Hoe waanzinnig hij 
mij aanvankelijk scheen, ik kon van hem niet anders dan met de 
grootste dankbaarheid voor zijn leerrijk onderhoud en zijne mij be- 
toonde welwillendheid scheiden, het alleen betrcurcnde, dat er op dat 
cene punt, naar het scheen, een steekje aan los was.” — De Zweed- 
sche Hoogl. D. A. A t t e r b a m ,  (beroemd dichter en letterkundige, 
in de eerste helft onzer eeuw sieraad der universiteit van Upsala) ver- 
zekert, dat hij zelf het verhaal van een intiemen vriend van P o r t h a n  
vernomeu heeft, en aan de juistheid daarvan niet twijfelt. Het is te
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merkwaardiger, omdat Swedenb .  anders wie hem op dergelijke pun- 
ten interpellcerde, eenvondig naar zijne schriften verwces, en als men 
toonde die te betwijfelen, wel zeide: #dat venvondert mij niet”, maar 
zich doorgaans in geen verdere diskussitin begaf.

M) Het periodiek geschrift, 1716 begonnen en 1718 getiindigd, 
droeg den naam van D a e d a l u s  H y p e r b o r e u s .  Het zag in 
zes stukken te Upsala het licht in het Zweedscli, het vijfde ook in 
een Latijnsche vertaling, en was ontstaan uit eene poging van Sw. en 
ccnigen zijner vrienden, om tijdens het heerschen eener hevige pest, die 
de Universiteit schier ontvolkte, zich eenige wetensehappelijke verpoo- 
zing te gunnen, en te gelijk een levensteekcn naar buiten te geven. De 
nadere geschiedenis van dit gezelschap en S w. ’s betrekking er toe is te 
vinden in de N o v a  A c t a  R e g .  Soc .  S c i e n t t .  Ups. 1792. Yol. 5.

20) O p e r a  P h i l o s o p h i c a  e t M i n e r a l i a ,  3 Tom. F°. 
Dresd. et Lips. 1734.

-') E e g n u m  A n i m a 1 e , in drie deelen, waarvan de twee eerste 
's Hage 1744, het derde te London in 1745 verscheen. Nogin 1843 
zag aldaar eene Engelsche vertaling van dezen geleerden arbeid het 
licht, bewerkt door den Arts J. J. G. W i l k i n s o n .

s8) Men hoore b. v. E m e r s o n ,  t. a. p. p. 314. »No one man is 
perhaps able to judge of the merits of his works on so many sub
jects. I t seems, that he anticipated much science of the nineteenth 
century, in astronomy, in magnetism, in chemistry, in anatomy. One 
of the Missouriums and Mastodons of litterature, he is not to be 
measured by whole colleges of ordinary scholars. His stalwart presence 
would flutter the gowns of an university.” Elders noemt hij het voor- 
werp zijner bijna onbegrensde verwondering „een elixer van maanlicht- 
stralcn.” Ook M a t t e r  zegt: »Son horizon cientifique etait sans homes, 
comine lc fut bientot sa patrie religieuse.” En L o u i s y :  „lcs regies, 
qu’il proposa il y a cent cinquante ans pour l’cxnmen du Magnetisme, 
de la lumiere ct de l’atmosphere, n’ont rien perdu de leur autorite.”

29) P r o d r o m u s  P h i l o s o p h i a e  r a t i o c i n a n t i s  de I n f i n i t o ,  
Lips. 1734. Ook het geschrift De c u l t u  et  a mo r e  De i ,  in het be
gin van 1745 vcrschenen, kan als een soort van overgang uit zijne 
vroegere tot de latere periode beschouwd worde.
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3») Vergel. ons opstel: T h e o l o g i e  o f T h e o s o p h i e ?  voorkomende 
in: Voor  Ke r k  en T h e o l o g i e ,  I (1872), bl. 375—395, als ook 
dat over de Chr .  T h e o l .  de w e t e n s c h a p  d e s  gel. bl. 
8 1 -1 1 6 .

31) Slechls een paar proeven ten voorbeelde. Gen. 12 is A b r a h a m =  
Christus; S a r a  =  de intellektugele waarheid, met Christus ten nauwstc 
vereenigd; h o n g e r s n o o d  =  gebrek aan kennis; E g y p t e n l a n d  — 
hoogere wetenschap. Luk. 2: 7, de k r ib  be, beteckcnt onderricht uit 
het Woord; dat er „geen plants in de herberg” was duidt aan, dat er 
te Jerusalem geen goed onderwijs in de waarheid te vinden was, 
weshalve de herders, de vertegenwoordigers der toekomstige kerk, naar 
de kribbe werden verwezen om daar onderricht, gelijk het muddier 
zijn voedsel, te vinden. Wij zouden meer kunnen noemcn, maar nchten 
dit te minder noodig, daar eene dcrgelijke mothodc van Schriftver- 
k l a r i n g  ook in het Nederland onzer dagen verre van onbekend is 
te nchten.

33) Men hoore: A r c a n a  Coe l cs t i a ,  8 Tom. in — De 
u l t i mo  j ud i c i o .  — De coe l o  et  i nferno.  — De equo nlbo.  — 
De t c l l u r i b u s  in mu n d o  n o s t r o  s o l a r i ,  et  de t c l l u r i b u s  
in coe l o  a s t r i f e r o  e o r u m q u c  incol i s .  — De novft  H i e r o s o -  
lyma.  — S a p i e n t i a  a n g e l i c a  de d i v i n o  amore  et  d i v i n a  
s a p i e n t i a .  — D o c t r i n a  novae  H i e r o s o l y m a e  de Domino.  — 
D o c t r i n a  v i t ae  pro nova  H. ex p r a e c e p t i s  Deca l ogi .  — 
C o n t i n u a t i o  de u l t i mo  j u d i c i o  et  de vi t a  s p i r i t u a l i .  — 
D o c t r i n a  novae  H. de S c r i p t u r a  Sacra .  — S a p i e n t i a  
a n g e l i c a  de P r o v i d e n t i a  diviDa.  — D o c t r i n a  novae  H. 
de  fide.  — A p o c a l y p s i s  r e v e l a t a ,  4 Tom. — De a m o r e  
con j uga l i  et  s c o r t a t o r i o .  — S u m m a r i a  e x p o s i t i o  d o c t r i n a e  
nova e  Ec c l e s i a e .  — De c o m m e r c i o  a n i m a e  e t  c o r p o r i s ,  
en vooral het laatste werk voor zijnen dood, waarmede hij-zelf zijne 
aardsche tank afgedaan achtte, Ver a  C h r i s t i a n a  Re l i g i o .  — 
Andere geschriften werden na zijn dood als een schat op de Biblio- 
theek te Stockholm bewaard, en gedeeltelijk uitgegeven, waarvan de 
lijst te vinden is o. a. in genoemden Abr i s s ,  p. 29, en verv. Zie 
ook de Nouv.  Biogr .  Gen., p. 693 en verv. Hij liet alleen 52 paket- 
ten met grooter of kleiner Handschriften na, lerwijl zijn D i a r i u m  
het verslag bevat van zijn dagelijksch verkeer met de geesteuwereld, 
gedurende omtrent twintig jaar voortgezet en opgeteekend. Inderdaad,
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hier wordt het tocli wel eenigerraate kunst «zich over niets te ver- 
wonderen.”

33) Voor de kennis der verhouding, waarin S w e d e n b o r g  tot dit 
lcerstuk staat, is belangrijk de vergelijking van § 486—488 der V e r a  
C h r i s t i a n a  R e l i g i o ,  waar hij eenigc Dortsche Vaderen in de 
geestenwereld ontmoet, die hun dogma tegen zijn tweespraak op zeer 
onvoldoende wijze verdedigen, en dan ook in weinig benijdenswaarden 
toestand verkeeren.

3->) Een zeventiental wordt in zeer plastischen vorm medegedeeld in 
het boven aangehaald geschrift van F. Mus i i eus ,  s. 43—105.

35) Van de dimension in de Swedenborgiaansehe aanschouwing zal 
men zich eenige voorstelling kunnen vormen, als men verneemt, dat 
in zijne Hel al de losbandigen van deze aarde te zamen onder den hiel
van den rechtervoet van zijn Hemelmenscb liggen, terwijl hij soms 
duizend Engelen zich in de gedaar.te van eenen mensch concentreeren 
ziet. Hij verzekert ons tronwens: „c’est nn arcane entierement inconnn 
jusqu'a present, qne le ciel dans son complet represente un Homme; mais 
c’est nn arcane seulement pour le monde naturel, c’est une verity 
tres connue dans les cieux.”

36) Verg. Musaens ,  a. a. 0 . s. 121. — Aangaandehettheosophisch 
leerbegrip van S we d e n b o r g  in zijn geheel verg. men R. Ho f f 
mann,  Symbol i ek ,  Holl. vert. (1861), bl. 595, en de daar aangeh. 
Litteratuur. Van Roomsch-Katholieke zijde is S w e d e n b o r g  en zijne 
leer op interessante wijze besproken door J. A. Mo h l e r ,  S ymbo l i k ,  
5e Augl. (1838) SS 77— 86; vroeger reeds (1827) door den beroem- 
den Gor r e s ,  in zijn geschrift: S w e d e n b o r g  u n d  s e i n e  L e h r e  
im Ver h i i l l t n .  zur  K i r c h e .  De verschoonende, betrekkelijk wel- 
willende geest dezer kritiek is merkwaardig, maar te gelijk volkomen 
verklaarbaar. Verg. van Protest, zijde J . G. V a i h i n g e r ,  d e r  
S w e d e n b o r g i a n i s m u s  n e b s t  dem Ka t e c h .  d e r n e u e n  K i r c h e  
b e u r t h e i l t  (1843). K. R. H a g e n b  ach,  V o o r l e z i n g e n  over  
de g c s c h i e d .  de r  He r v .  8e Deel der Holl. Vert., bl. 332—350. 
G e s c h i e d .  d e r  Chr i s t ,  k e r k  in T a f e r e e l e n ,  Deel V. (1859) 
bl. 259—261, en een lezenswaard Art. in G a r d n e r ’s Gods d i e n -  
sten d e r  were ld,  voor Nederl. bewerkt door J. G. R. V os (1870), 
D. II bl. 851 en verv. De laatste proeve om een modern Sweden-

t
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borgianisme tc populariseeren cn aan tc bevelen is, zoover wij wetcn, 
genomen door M. Zi mmer ,  Chr i s t l .  G l a u b e n s -  a n d  H e i l s -  
1 eb  r e  (1872), althans op bet punt van Engelverscbijningen in waken 
en droomen.

a") Zij waren deze vier: 1) Gods Woord vlijtig te lezen en te 
overdenken. 2) Met de leidingen van Gods voorzienigheid altijd te- 
vreden te zijn. 3) Naar de grootste rcinheid van gedrag en geweton 
te strevcn. 4) Zijnen overheden gehoorzaam, getrouw in zijn ambt, 
en bovendien zijn vaderland en zijnen medemenschen zoo nuttig te 
zijn, als hem slechts eenigzins mogelijk was.

3S) Kan de reden van dit niet onbelangrijk verschijnsel ook liierin 
te vinden zijn, dat voor de mindere, d. i. noodlijdende klasse bet denk- 
bceld van een Gencrzijds, in illle opzicbten slecbts voortzetting en ont- 
wikkeling van d i t leven, niet veel bekoorlijks kon bebben ?

•1!l) De vertaling van Mo tit in 8° deelen bcvnt de helft dcr wcrkcn 
van Swedenborg; maar de laatstgenoemde is bijna vollcdig, en verscbeen 
tc Snint-Amand (Cher) ;,a la librairie de la nouvelle Jerusalem,” in 28 
deelen in 8<̂  en 21 in 12°, van 1841—1863. Ook in Engeland is in 
de laatstc jaren weder een nieuwe vertaling ter perse gelegd.

«) Zijne voornaamste uitgaven op dit gebiedzijn: Sa mml u n g  von 
U r k u n d e n  b e t r e f f e n d  das  L e b e n  nnd  d e n  C h a r a k t e r  E. S. 
(1839). S w e d e n b o r g  und  s e i ne  G e g n e r  (1841), cn vooral, d ie  
wall re Chr i s t l .  Rel . ,  (vertaling van de Ve r a  Rel igio) ,  in vier 
deelen, 1855—1859. Reeds vddr dit een en ander bad Dr. J. M. 
V o r h e r r  te Munchen een aanprijzend geschrift in bet licht gezonden, 
i i ber  dem G e i s t  der  L e h r e  E. S. (1832).

•") Volgens de laatste opgave in de L e i p z i g e r  Evang .  Ki r 
ch en ch r on i e k, 1872. I. s. 28 heeft het Swedenborgianisme op 
dit oogenblik niet minder dan dertien Tijdscbriften tot zijne beschik- 
king, zeven alleen in Amerika (vijf in bet Engelsch, twee in bet Hoogd.) 
drie in Engeland, en in Zweden, Italie en Dtiitschland elk <56n; geza- 
menlijk twee richtingen representeerendc; de eene van Spiritistiscben, 
de andere van Rationalistischen aard. In Weenen bebben zij thans eene 
gemeente van tweehonderd zielen, grootendeels tot de arbeidende klasse 
behoorende, en die zich- een „Verein fur religiosen Portschritt” noemt.
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«) hL  e r a e r v e i l l e u x  d a n s  I e s t e m p s  m o d e r n e  s”, is 
de titel eencr bekende reeks van merkwaardige Franschc werken, tot 
wclkc ook het bovengenoemd gesebrift van M a t t e r  behoort.

43) VVij denken nan wijlen den Dortschcn Prediknnt B. F. T y d e- 
m a n, die in 1828 ecne O p l c i d i n g  t o t  w a n r h .  c n  d e u g d  
in het licht zond, uit bet Engelsch vertnald, die wcl voor cone 
bcdnchtznme nanprijzing van het Swcdcnborgianisrac in populairen 
vonn mag gelden. Ook blijkt nit een later nan te hnlcn V e r h. van 
J . S o h a r p, dat onze geleerde landgenoot P. N i e u w l a n d  het 
noodig keurde een b r i e f  voor de nakomelingschap te bewaren, door 
zekeren Swedenborgiaan te Amsterdam in 1773 aan eene mystieke 
dame te ' s  Ilage geschreven.

44) Verg. het belangrijk Art. van A. H i i u b e r ,  S w e d e n b o r g ’s 
A n s i c h t  von d c r  H. S c h r i f t ,  in het Tub.  Ze i t s c h r .  fur 
Theo l .  1840, IV . s. 48 u. if. Niet ten onrechte vergelijkt de 
schrijver S w e d e n b o r g  als Allegorisch exegeet bij den onvermoeiden 
gemzenjager, „der jeden hervorstehenden Stein erspaht um darauf den 
kiihneD Fuss zu weiteren Emporklimmen zu setzen, ja der vielmehr 
Elasticitiit genug hat um von dem schraiilsten Pliitzchen aus, wo ein 
anderer kaum zu stehen sich getraut, sich in alle Liifte hinauf zu 
schwingen.” Hjj voegt er straks bij: »seine Engel sind nur die Multi- 
plicationen seiner Einfalle”.

45) Andere verhnlen, op geenzins onbeduidende autoriteiten, als die 
van J u n g  S t i l l i n g  berustende, mnar toch ook weder niet zonder 
reden betwijfeld, vindt men o. a. in dc aangeh. A b r i s s ,  s. 393, verg. 
M u s a e u s ,  s. 12, en M a t t e r ,  p. 161 cn verv., die insgelijks slechts 
het drietal verhalen wil toelaten, dat wij hier als geloofwaardig beschouwen.

46) Zie Imm.  K a n t ,  k l e i n e  S c h r i f t c n ,  2" Aufl. (1807) S. 368 
u. (f. Dc brief, daar medegedeeld, is abusivelijk door den uitgever in 
het jaar 1758 geplaatst, mnar knn onmogclijk voor 1768 geschreven 
zijn, gelijk op in- cn uitwendige gronden bewezen wordt in de mccr- 
malen aangeh. A b r i s s  u. s. w. s. 231— 240; twee jaren alzoo 
na dc TriLumc e i nes  G e i s t e n s e h e r s  (1766), waarin Kant zich 
over S w e d e n b o r g  zeer ongunstig nitgclaten, maar ook duidelijk ge- 
toond had, dat hij zeer gebrekkig was ingelicht omtrent een man, wiens 
naam hij zelfs nog niet nauwkeurig kon schrijven.
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«) A. a. 0 . s. 123.

■<8) Zie Gr i  mm ’s C o r r c s p o n d a n c c  Li  tt., Tom II (1813) p. 219.

«) Een zeer schoon, wij zouden schier vcrmoeden, gel'dealiseerd 
portret is o. a. in het bovcngen. werk van G i i rdner  te vinden, 2c deel der 
Holl. vert. Een ander, maar waarin dezelfdc grondtypc niet te miskennen 
valt, prijkt ook voor de Fransehe vert, van Le d e r n i e r  J u g e m c n t ,  
Lond. 1787. Daarmede heeft een dcrde vcel verwantschap, dat. voor 
dc reeds vermelde Monographic van Mus i l eus  gevonden wordt. 
Het oudste, voor de O p e r a  P k i l o s o p h i c a  e t  M i n e r a l i a ,  
bekoort tot een vroegeren leeftijd, en wordt minder gelukkig geaclit. 
De gestalte van S. moet lang en mager, de blik zeer levendig, de 
gang en houding indrukwekkend gewecst zijn. Er wordt verbaald, dat 
men hem nooit heeft zicn lachcn.

5o) Zie het nader bericht van beider ontmoeting te K o p e n h n g e n ,  
waar de onbescheidenheid en onwclvocgelijkheid geheel aan de zijde 
dcs nog jeugdigen dichters was, o. a. in K l o p s t o c k ’s Sl lmmt l .  
W e r k e ,  uitg. van Sclnnidlin, 1839, I, S. 357 en vcrv. Vcrg. het 
zeer billijk oordeel daarover van Ma t t e r ,  p. 384 en verv.

61) Ik kan mij niet vereenigen met E m e r s o n ,  als hij t. a. p. in zijne 
//Representative Men” S w e d e n b o r g  met den naam van »the Mystic” 
onderscheidt en karakteriseert. Hij is geen mysticus, maar theosoof in 
al de kracht van het woord, en openbaart zelfs meermalen van de 
Mystieken in den gewonen zin dier bcnaming een heftigen afkeer. 
Tusschen hem en Mad. G u y o n  b. v. of St. M a r t i n  is een wezenlijk 
onderscheid; excentrisch is zijn toestand naar den gewonen maatstaf ge- 
meten, maar van eigenlijk gezegde ekstase schier geen spoor. Yolkomen juist 
schijnt mij de opmerking van H a g e n b a c h ,  O n t w i k k e l .  G e s c h .  
d e r  C h r .  L e e r s t u k k e n ,  (Holl. Vert. 1859) bl. 748. ;/Wil men 
deze richting eene theosophisch-m y s t i e k e lioemen, zoo mag men 
toch daarbij het onderscheid niet voorbijzien, dat plants grijpt tusschen 
deze Mvstiek, die met het proza der 18e eeuw overladen, de volledigste 
reflektie achter zich heeft, en die Mystiek, die in de polizy van vroe- 
ger eeuwen haar voedsel had, men denke aan een T a u l e r , ” enz. 
Minder billijk schijnt ons het oordeel van den Hoogl. J. C l a r i s s e ,  
E n  c y c l o p .  T h e o 1. 2e Ed. (1835), p. 523, waar hij onder de 
Mystici, die /,in absurdissima cjuaevis prolapsi sunt,” ook S. optelt
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en karakteriseert als /;vir, plane singularis, minime indoctus, quin 
rerum naturalium in paucis peritus, et vel sic tamcn maxi me f a n a 
t i c  u s.” Hct ccrste is zcker wear, maar de tweede lofspraak 
althans sober genoeg, cn dc derde kwalificatie al zeer weinig in over- 
eenstemming met S w e d e n b o r g ’s doorgaando denk- en levcnswijze, 
die zich niet op bet gevoel of de verbeelding, maar altijd op het ver- 
stand zijner lezers beroept.

i=) 1 Kor 4 : 10*. 2 Kor. 5: 13*.

s’) Uitgegeven in 1858 door den Belgiscben Bibliotbekaris Dr. 
S c h e 1 e r in liet Hoogd. (C u n o was geboren Pruis) onder den ti- 
te l: A u f z e i c b n u n g e n  e i n e s  A m s t e r  d a r n e r  B u r g e r s  
i i b e r  S w e d e n b o r g ,  n e b s t  N a c h r i c h t e n  l i b e r  d e n  
Y e r f a s s e r  J. C. C. H a n n o v e r ,  C. B u m p i e r .  Het M. S. 
bevindt zicli op de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, en bevat, onder meer 
merkwaardigs, een Autographischen Brief van S w e d e n b o r  g zelven.

M) „Glauben sie mir,” zegt S w e d e n b o r g  hem bij deze laatste 
ontmoeting, na over de onzekerheid van het leven gesproken te 
hebben, „wcnn ich wuszte, das Gott mich morgen von der Welt zu 
sich holen wollte, mochte ich noch heutc die Musikanten zu mir ru- 
fen lassen, nnd mich zu gnter - Letzt noch einroal recht lustig in 
dicser Welt machen.” Daarna wees hij hem tot afscheid op den tekst 
1 Joh. 5 : 20, 21, dien hij nog met bevende hand voor hem wilde 
afschrijven, wat C u n o niet toeliet. Zie A u f z e i c h n u n g e n ,  u. 
s. w. s. 155. — De schrijver, die zich overigens niet genoeg ver- 
wondcrcn kan, dat alle Theologen van professie zoo onherroepelijk op 
de geschriftcn van S w e d e n b o r g  zwijgen, weet voor zich zelven ten 
slotte geen anderen raad, dan'dien van G a m a l i e l ,  Hand. 5 : 3 8 ,  39.

ss) Behalvc deze stcllig geconstatecrde voorspclling van zijn sterf- 
dag, waurvan overigens meer voorbcelden voorkomen, worden op imam 
van Sw. ook andere profetiOn vcrhaald, die door de nitkomst zouden ver- 
wezentlijkt zijn. Men vindt die o. a. bij M u s a e u s ,  a. a. 0 . s. 
12 u. (T. Dc historisc’ne geloofwaardigheid is echter niet boven bil- 
lijkcn twijfel verheven.

iC) Zoo spreekt W. F. K r u g ,  Philos. Lexicon, IV p. 93. Be- 
paald onbillijk is het daarom, als de B i o g r a p h i e U n i v e r-
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s e l l c  a n c i e n n e  e t  m o d e  r u e  schrijft, T. XIX. p. 7. ,/C’est 
encore la question de savoir, s’il ftU de bonne foi, ou s’il voulait 
simplement joucr un role.” Dit kan alleen nog de vraag zijn voor 
wie de feiten of niet kent, of niet waardeert. Veel billijker laat 
H i i u b e r ,  na de aauwijziug van groote feilen, zicli uit, a. a. O. s. 
85. „Es liegt wirklick e t iv a s Proplietiscbes in S. und so oft man 
auck durch die uuversehens hereinbrechenden Abenteuerlichkeit von 
ibm zuriickgestossen wird, immer wieder fuklt man sich angezogeu 
durch Wahrnehmungen eines geistigen Ringens, in ivelchen doch ei- 
gentlich der gauze Kampf der neueren Zcit, an deren Anfang er eutstand, 
vorbildlich angedeutet ist.”

s?) K. VV. I d e l e r  b. v. geeft aan S w e d e n b o r g  eene plants on- 
der de personcn, die hij opzettelijk bespreekt in zijn V e r s u e h  
e i n e r  T h e o r i c  des  rel ig.  W n h n s i n n s ,  Th. I (1848) s. 72— 81. 
Hij behoort daar tot de kategorie der waauzinnigen „aus leidenschafl- 
licher Liebe zu Gott.” Zondcrling intusschen, dat zulk eene gees- 
telijk-hysterische gesteldheid zich hier eerst op zcvcn en vijftigjarigen 
leeftijd vertoont. — Evenzoo hecft A d e l u n g  in zijne G e s c h i c h t e  
m e n s c h l i c h c r  N a r r h e i t  (1785) onzen held eeuvoudig naar eene 
psvchiatrische inrichting verwezen, en de berocmde natuurvorscher 
Sc h ie i d e a  ergcns in zijne S t u d i e n  hem als »ein wahnsinnigen, 
aber gutmiithigen und vollig ungefiihrlicheu Menschen” gekarakteri- 
seerd. Bedachtzamer liet zich o. i. M. C l a u d i u s  uit: „ob S. wi rk-  
l i c h  Geister oiler sonst neues gesehen, oder ob erein N a r r  gewesen, 
b l e i b t  f r e i l i c h  di e  E rag e .” In gelijken geest schreef, ruim een 
eeuw geleden (1767), de Tubinger Hoogleeraar Cl e mm, Yo l l s t a n d .  
Einl .  in die Rel .  u n d  g e s a m m t e  T h e o l o g i c ,  Th. 4. s. 213: 
An sich ist er zwar moglick, dass eine Seele durch eine plotzliche 
Catarrhacte van ihrer vorigen Denkungsart in eine ganz abgeanderte 
versetzt werde, und also aus einer geometrisch denkenden Seele auf 
cinmal eine von Pkantasien und Einbildungen durchdrungeue Seele 
werde. Dass aber eine so plotzlich (?) veriinderte Seele diese ihre 
Einbildungen zwanzig Jahre lang und dariiber so regelmiiszig und ein- 
formig fortbehalten, oder eiuen zwanzigjiihrigen zusammei.hangenden 
Traum triiumen, uud dabei in alien raenschlichen Verrichtungen sich 
so bezeugen konne, dasz man nichts ungeschicktes, vielweniger Ver- 
nunft-oder Sinnloses ivahrnehmen sollte, das ist, wie mich diinkt, eine 
Aufgabe fur die Philosophen, deren Auflosuug ich wenigstens uoch nir- 
gend gelesen babe.”

i
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s«) wThe Universe, in his poem, suffers under n magnetic sleep,- 
nnd only reflects the mind nf the magnetizer. All his types meen 
the same few things. All his figures speak one speech. All his 
interlocutors Swcdcnborgise. He they who thy may, to this com
plexion must they come at last. This Charon ferries them all over
in his boat; kings, counsellors, cavaliers, doctors-------or whosoever,
and all gather one grimness of true and style. — — His heavens 
and hells are dull, fault of want of individualism.” E m e r s o n ,  
t. a. p. p. 329.

5S) Het is overigens bekend, dat E r n e s t i een der weinige God- 
geleerden van dien tijd is geweest, die in zijne T h e o l .  B i b l i o -  
t h e e k de geschriften van Sw. zeer scherp beoordeeld heeft, het- 
geen aan dezen niet onbekend gebleven, en door hem met de diepste 
verachting beantwoord is.

60) Zie de A d r a s t e a ,  a. a. 0 . s. 121. In de lioofdzaak verseliilt 
deze beoordeeling niet veel van die, welke hier te lande is uitge- 
sproken door A. Y p e i j ,  G e s c h i e  d e n i s  v a n  d e  C h r i s t e l .  
Ke r k  i n  d e  a c h t t i c n d e  e e u w ,  I). X (1809), bl. 433 en verv., 
die belangrijke opmerkingen aangaande S w e d e n b o r g  mededeelt. 
Nog verdient onder de oudere litteratuur verraeld en geraadpleegd 
te worden de V e r h a n  d e l i n g  van J. S c li a r p over d e h e- 
d e n d a a g s c l i e  z o o g e n .  v e r l i c h t i n g  enz. (1793) bl. 157 
en verv., waar ook nog andere bronnen worden opgegeven.

61) Over deze eigenaardiglieid der achttiende eeuw en de geestver- 
wanten van S. in verschillcnde kringeu verdient gelezen te worden 
M a t t e r ,  t. a. p. p. 80 en verv.

C2) «A la question de son ami le General Tuxen, s’il etait toujours 
reste inaccessible aux tentations charnelles, il repoudit avec franchise 
qu’en I t a l i c  i l  a v a i t  eu u n e  ma i t  r e s  sc.” L o u i s j ,  t. a. 
p. p. 692. — Het is cchtcr in de scliatting van sommigen zijner 
vcrccrders nog de vraag, in hoever zulk cone confessie liier in den 
gewonen zin moet opgevat worden.

C3) Verg. de belangrijke V e r h a n  d. v a n  J. P. L a n g e ,  v o n  
d e n i  z w i e f a c h e n  B e w u s t s e ij n , u. s. w. in hot Z c i t s c fi r. 
f i i r  C h r .  W i s  s e n  sel l  a f t  n n d  C h r i s t l .  L e b e n,  van 1851, 
No. 30—32.
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6I) Rom. 12: 3. Men kan zeggen, dat Panlus, de Apostel van het 
gezond verstand in den goeden zin des woords, (Hand. 26: 25; Rom. 
12: 1) met eon enkelen trek het beginscl van het Swcdenborgianisme 
geschetst cn gevonnisd heeft, waar hij, Koll. 2: 18, afkeurend gewaagt 
van een mensch, //indringende in hetgeen h ij n i e t g e z i e n heeft”, 
(volgens een andere lezing: g e z i e n  heeft, namelijk naar zijne eigcne 
meening.)

6S) "Verg. het mcrkwaardig verbod aan Israel, Levit 19: 31; 20: 6 . 
Deuteron 18: 10, 1 1 , cn bovenal het eigen woord van den Ileer, 
Luc. 16: 31.

•

M) »Toen ik pas bckecrd was, las ik veel in S w e d e n b o r g ’s 
werken en andere soortgelijke boeken, docli ik voelde cr mij door 
afgetrokken van den Heer. Ik zcg niet, dat alles niet waar is, wat 
zij zeggen, er kan veel waars in zjjn; maar ik houd de waarheid van 
zulkc zaken voor even gevaarlijk als de onwaarhcid. Wij moeten den 
H e i l i g e n  G e e s t cn Hem alleen in &  gSdigSCir zijns Wooicis 
geloovcn, en met gcen’ a n £ j-  l » f w i l l e n  to doen hebben, l.etzij 
/(, iiei «.stan>. niet. 11 '^  jg zej-er) <ba zeer vrome raenschen, zoo 
i ! . ? - o De r l i n  en J u n i  S t i l l i n g ,  zichzelven veel kwaad heb
ben gedaan, door zich in ^  aingen te verdiepen.” I. da  Co s t a ,  
B i j b e l l e z i n g e n ,  IX ( \ 870) bl- 3 4 2  en verv.

Ook wat H e r d e r ,  a q  g ^ 4  aan het slot zijner beoor- 
dceling van S w e d e n  0  0  r g schrijft, verdient gelezen en behartigd 
te worden.

//Ernst ^  bedeutend winkt A d r a s t e a  den Menschen durch Swe- 
- ^ jJ u o rg  zn, auch fromme Gedanken, biblische Spriiche und Bilder, 

einen geistigen Sinn der Schrift u. f. nicht liber Masz und Ziel zu 
fiihren; das zarte Geschiift wird bald Musziggang der Gedanken, laug- 
weiliges Spiel, Wahnsinn. Sie winkt uns zu, keiner Imagination einen 
unbegrenzten Raum zu geben, auch die reinsten Ideen des Wahren und 
Schonen dergestalt nicht in Bilder zu kleiden, als ob diese die W.ihr- 
heit selbst wiiren; bei der redlichsten Gesinnung wird durch sie der 
Selbstbetrogne ein Wahnsinniger, ein Wahnsinniger ein Verfuhrer. 
Endlich zeigt sie uns, dasz der ganze Reichthum wissenschaftlicher 
Kenntnisse, zumal wenn diese den Geist ermattet haben, nicht vor 
dera Truge bewahre, wenn diesen das ungesiittigte Herz begehret. 
Offenbar war Swedenborg’s Fehler, dasz er, crmiidet von wissen- 
schaftlichem und Staatsunfug die Kettc der Natur, die irdische Oeko-
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liomie verliesz, und sich gei3tig isolirte. Seinen starken Organeii war 
damit Baum gegeben; er scliuf sich die Welt, die er in Gesetzen 
der mechanisch auimalischen Natur gefunden hatte, und sonst nir- 
gend fand, moralisch geistiger Weise in himmlischen Triinraen.

Warnend ist auch fur die Metaphysik diesz Beispiel': denn treibt 
unser neuer Idealisraus init seiner Phantasie nicht auch derglelchen, 
sogar blosze Buchstabeuspiele” ?

67) S c h i l l e r ’ s F i e s k o ,  III, 4.




