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HET SPIRITISME. 
HOOFDSTUK I. 

De Beschrijving van het Spiritisme.* 

DE NAAM. 

Het woord spiritisrne kornt van spiritus, dat geest be
tekent. Het spiritisme is het geloof aan geesten, die op 
allerlei wijze met de mens op aarde in gemeenschap kun
nen treden . Een spiritisl is iemand, die zich als aanhanger 
van dat geloof kennen doet. 

HET BEGIN. 

Het tegenwoordige spiritisme dagtekent nog maar van 
1848, en toch was het getal spiritisten in de Verenigde 
Staten van Amerika in 1899 reeds tussen acht en elf rnil

joen, en er is bijna geen stad van enige betekenis in 
Europa, waar zij niet bij honderden of duizenden kunnen 
geteld warden. Parijs heeft er een 50,000, en hoeveel er 
in Engeland moeten zijn, kan wel enigszins nagegaan 

warden uit het feit, dat aldaar vier tijdschriften verschij
nen, alleen gewijd aan de belangen van het spiritisme, 
w aarvan een ' n oplage van 5,000 exemplaren per week 

heeft. Ho~ groot het getal spiritisten reeds in Zuid-Afrika 
is, weten wij niet, maar dit is zeker, dat men het niet te 
gering aanslaan moet. 

* Bij de samenstelling van dit boekje he bben wij vooral gebruik ge
maakt van De Wondcen en hd Hedendaag3 Spi111~me, door de bekende 
Engelse Natuuronderzoeker, Alfred Ru..Jsel Wallace (Holl. vertaling 1899) , 
en The Other Side of Death, van C. W. Lead~aier ( 1903). 
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WAAR EN HOE? 

Het spiritisme begon te Hydeville {New York, Yer

enigde Staten van Amerika) in Maart, 1848, toen een 

meisje van 9 jaren, Miss Kate Fox, geheimzinnige klop

pingen en andere geluiden waarnam en ook verklaarde. 

Zij was dus het eerste medium, aldus genoemd omdat zij in •t 

midden stond tussen de geesten en de mensenwereld. Die 

tekens zeiden, dat er in de kelder van het huis een ver

moord man begraven was; de plaats werd zelfs nauw

keurig aangewezen, en toen men aan het graven ging, vond 

men daar werkelik op een diepte van 6 of 7 voet, een 

menigte beenderen van een menselik lichaam. Y erder werd 

toen door tekens gezegd wie die vermoorde man was, en 

bij onderzoek bleek het, dat werkelik iemand van die 

naam 5 jaar vroeger dat huis was binnengegaan; dat nie

mand gezien had dat hij het weder had verlaten, en dat 

men sedert nooit meer iets van hem vernomen had. De 

tekens zeiden verder dat de vermoorde man de oorzaak 

van de kloppingen was, waaruit, na streng onderzoek, 

bij afwezigheid van enige andere oorzaak, de gevolgtrek

king gemaakt werd, dat het de geest van de vermoorde man 

was die door de tekens sprak. 

BEDROG? 

De me1s1es Fox, zo verhaalt Wallace verder, waren nu 

mediums geworden, en de familie (die naar Rochester was 

gaan verhuizen) werd toen beschuldigd van bedrog. Orie 

kommissies werden achtereenvolgens aangesteld en kwamen 

tot hetzelfde besluit, n.l. dat de oorzaak der vreemde ver

schijnselen niet te vinden was. De laatste kommissie had 

zich vooral vergewist dat er geen bedrog in het spel was. 

TAFELDANS. 

Om nu onze lezers een duidelik denkbeeld te geven 

van wat het spiritisme is, zullen wij aan de hand van de 
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twee reeds genoemde boeken voorbeelden geven van wat 

gewoonlik gebeurt op spiritistiese bijeenkomsten. Deze bij

eenkomsten warden, met een vreemd woord, 3tfonces ge

naamd. En de persoon, die de ,,tafel laat praten," of de 

middelateur is tussen de zichtbare mensen en de onzicht

bare geesten, wordt, zoals wij gezien hebben, het medium 

(middelman) genaamd. 

In de vorm van de lafeldans kwam het spiritisme uit 

Amerika naar Europa over. Onder tafeldans wordt dit ver

staan: men legt de hand en plat op de tafel en komt voor

af met het medium overeen, dat de letters van het A B C 

door een zeker aantal kloppen van de tafel zullen warden 

aangegeven . En dan begint het. 

Wallace geeft deze beschrijving : Ik zat met m11n 

vriend, zijn vrouw en twee dochters aan een tamelik grote 

speeltafel. Na ongeveer 'n half uur begon de tafel zich 

zachtjes te verplaatsen en hoorden wij zacht tikken. Lang

zaam werd de beweging sterker, bet tikken duideliker, en 

de tafel had zich zo verplaatst, dat wij genoodzaakt werden 

onze stoelen te verschuiven. Onnodig haast is het te zeg

gen, dat men door b et aantal tikken tracht te weten te 

komen allerlei verborgen dingen. De tafel ,,praat" ! 

DE TAFEL HA!\GT IN DE LUCHT. 

Doch d e tafel kan niet alleen met een poot tikken, 

maar zich ook geheel in de lucht opheffen. 

Rechter Edmonds, van New York, deelt h e t volgende 

mee : ,,Op 23 April, 185 l, was ik een der negen personen 

die random een tafel zaten, waarop een brandende lamp 

stond, t erwijl er een andere lamp brandde op de schoor

steenmantel. En teen, terwijl ieder het zag, rees de tafel 

minstens een voet van de vloer en bewoog zich been en 

weer in de lucht, even gemakkelik a ls ~k een bard in de 

hand zou doen. Sommigen uit het gezelschap deden moeite 
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om die beweging tegen te gaan, maar tevergeefs : wij 

namen toen de handen van de ta/el en zagen, bij het licht 

van twee lampen, de zware rnahoniehouten tafel vrij in 

de lucht hangen." 

GEEN BEDROG. 

Wallace heeft gezorgd dat er geen bedrog mogelik 

was. Aldus : ,,Ik maakte een kuip van hoepels en latten, 

en bekleedde die met katoen. Het tafeltje pastte daarin ; en 

daar de kuip 18 duim hoog was, hield zij zowel de voeten 

als de dames klederen van het tafeltje verwijderd. Dit 

toestel hinderde het tafeltje niet in zijn rijzende en dalen

de beweging. Daar de handen van het medium altoos 

onder de ogen bleven van al de aanwezigen, moest blijken 

dat bier een nieuwe en onbekende kracht aan het werk was." 

DE TAFEL KRIJGT £EN SCHOP. 

Merkwaardiger is wat Leadbeater vertelt : ,,Wij werden 

meteen verschrikt door wat ik s lechts a ls een hevige schop 

aan de onderkant van de tafel kan beschrijven. De poot 

walste alleen weg, terwijl het tafelblad op de vloer viel, 

maar niet om daar stil te liggen. Gelijk een muntstuk, 

door duim en voorvinger in beweging gezet, een waggelende 

beweging rnaakt voordat het tot rust komt, alzo deed het 

tafe lblad ; en twee mannen, die al hun kracht uithaalden, 

konden het niet neerdrukken, maar w erden met het 

grootste gemak afgeworpen." 

-HET ,,APPORT''. 

Een ander verschijnsel is het zogenaamde ,,apport," 

of aanbrengen van voorwerpen in de kamer die daar te

voren niet aanwezig waren. De bekende Sir William Crookes 

vermeldt hoe de geesten in de kamer waar zij zaten een 

klein klokje van de bibliotheek-kamer brachten, terwijl 
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de deur tussenin zorgvuldig gesloten was en de sleutel 

goed bewaard in Sir William's zak ! 
Wallace, bekend als natuuronderzoeker, deelt het 

volgende mee : ,.Het merkwaardige verschijnsel deed zich 

toen voor dat er op een ledig tafeltje in een klein, donker 

en afgesloten vertrek (de aangrenzende kamer en de gang 

waren g oed verlicht) een hoeveelheid planten en bloemen 

verscheen, die er een ogenblik te voren nog niet lag 

toen het gaslicht er werd uitgedraaid. Alles was nog fris 

alsof z ij net geplukt waren. Zij waren bedekt met fijne 
koude dauw. Ik droogde en bewaarde ze." Leadbeater 

ontving in Engeland tropiese bloemen en vruchten en de gees

ten gaven hem de verzekering, dat zij ze niet gesloten hadden ! 

DE SCHRUVENDE MEDIUMS. 

Maar de geesten kunnen ook schrijven. Neem dit geval 

door Wallace opgetekend : ,.Nadat wij de tafel behoorlik 

hadden onderzocht, nam ik een door mij gemerkt velletje 

schrijfpapier en legde dat met een potlood onder de voet der 

tafel, waarop alien de handen gelegd hadden. Na enige 

minuten werd er geklopt, en ik daarop het papier toen 

weder te voorschijn bracht, stond er met een vlugge hand 

.,\Villiam" op geschrev~n." 
Leadbeater verhaalt van iemand, die bij een boekver

koper twee nieuwe leien kocht, ze op elkaar legde, met 

een stukje griffie tussenin. Z e werden toen in een b ruin 

papier gewikkeld, vastgebonden en het touv.-tje met lak 

verzegeld. In de bijeenkomst gezeten, wordt hem verzocht 

zijn verzegeld pakje omhoog te houden, en hoor ! daar 

begint het tussen die twee leien te schrijven. Het pakje 

wordt geopend en zie ! daar staat duidelik geschreven een 

antwoord o p de v raag, die hij heimelik in zijn gedachten 

gedaan had! De persoon was nog altijd ,,ongelovig," zegt 

Leadbeater, maar nu moest hij wel geloven. 
~ 
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DE SPREKENDE MEDIUMS. 

De mediums of bemidaelende personen geraken soms 
m een trance of geestvervoering Dan spreken de geesten 
door hun mond en houden zij lange preken over de toe
stand van het leven hiemamaals. In veel gevallen wordt 
dit opgetekend en als nieuwe openbaringen beschouwd. 

Ook in ,,vreemde talen" kunnen zij spreken. De doch

ter van rechter Edmonds werd een sprekend medium in 
talen die zij niet kende. Hij zegt : ,,Zij kent geen andere 

dan haar moedertaal en een beetje Frans ; toch heeft zij 
gesproken in 9 of 10 talen, en dat met het grootste gemak 
en soms wel een uur lang. Dikwels gebeurde het dat 
vreemdelingen door haar in hun eigen taal een gesprek 
hielden met hun vrienden in de geestenwereld." 

VUURVLAMMEN. 

In verband met deze vreemde talen hebben wij de 
verschijning te vermelden van lichtjes en vlammetjes van 
verschillende vorm. Leadbeater noemt drieerlei : a kleine 
lichtjes als vuurvliegjes, welke op en om hun handen 
speelden, terwijl zij op de tafel rustten ; b grote b leek

lichtende lichamen, enkele duimen in doorsnede en dik
wels naar de vorm van een halve maan ; c een straal als 

van bliksem, welke door de kamer vlaog en een grote 
p!ant in een pot staande omverwierp, daarop ongeveer de
zelfde brandmerken als weerlicht latende. 

VUURPROEF. 

Doch de spiritisten zijn voor het vuur niet zo bang. Ook 

voor het werkelike vuur niet. 
Wallace brengt het volgende voorval bij, dat ongetv.rij

feld aan het wonderdadige grenst. Home (zo heette het 
medium) nam in een toestand van trance ( geestvervoering) 

met de hand een gloeiend stuk steenkool uit het heetst 
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van de haard en droeg dat de kamer rond, zodat iedereen 

kon zien en voelen dat het werkelik een brandend stuk 
steenkool was. Hij legde het vuur toen op het hoofd van 

de heer S. C. Hall, zonder dat ook maar een haar van 
deze geschroeid was ! Dezelfde getuigen verklaren ook, dat 

de heer Home een gloeiende kool binnen in zijn onder
baatje legde zonder zijn klederen te verbranden en zijn 

gezicht midden in het vuur hield, waarbij zelfs zij n haren 

m de vlam hingen, maar dat er niets verbrandde of 
schroeide. 

MA TERJALlSA TIES. 

Het voornaamste verschijnsel echter, waar de spiritis~ 

ten de meeste roem op dragen, is wat de materialisatie genoemd 

wordt, of wel het proces waardoor de geest zich mef een stof

f elik omhulsel bekleedt. 

We geven enige treffende voorbeelden. 

Onder het mediumscnap van Miss Fox gebeurde iets 

zeer wonderliks ten huize van de heer Livermore, een 

b ekend bankier te New York en eerst geheel ,,ongelovig." 

Zijn over} eden echtgenote verscheen in de samenkomst. Men 

zag en betastte haar gedaante, en hoorde haar spreken. 

Somtijds was zij vergezeld van een mannelike gedaante, die 

voorgaf Dr. Franklin te zijn. De eerste gedaante was soms 

zeer duidelik en treffend gelijkend. Z ij nam verscheiden 

voorwerpen in de kamer in handen. Zij schreef berichten 

op kaartjes. Zij ontwikkelde zich soms uit een witte nevel, 

en loste zich later weer op voor het oog van al de aanwe

zigen. Zij stand toe dat men een stukje van haar kleed 

knipte, dat, hoewel het een sterke garige stof scheen te 

zijn, spoedig zich oploste en onzichtbaar werd. Ook ontvingen 

Zij bloemen van haar, die zich eveneens. weer oplosten. 

YOLANDE. 

Een beschrijving van de w11ze waarop Yolande (de 
#" 
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naam van de verschijnende geest) zich heeft zichtbaar ge
maakt, vindt men in Shadowland, het boek van madame 
d'Esperance. Wij vertalen letterlik: 

Ten eerste zag men op de vloer, voor het kabinet van 
het medium, een vliesachtige vale lap. Deze wordt lang

zaam groter en heeft straks een omvang van 21/ 2 bij 3 voet 
met ' n diepte van enige duimen. Nu begint de lap op te 
rijzen ongeveer in het midden, alsof het hoofd van 'n mens 
eronder ware, en verkrijgt meer en meer de gedaante van 
een kleed, dat in vouwen neerhangt. D e hoogte daarvan is 
nu twee of meer voet, en het schijnt of er zich een kind 
onder bevindt, dat met de armen bewegingen maakt. De 
lap rijst nog steeds, tot de hoogte va n omtrent vijf voet en 
dan begint het voorwerp daaronder de plooien recht te 

schudden. Thans verheffen zich de armen hoog boven het 
hoofd en warden zichtbaar, en Yolande staat voor ons ont
s luierd en schoon, bijna vijf voet hoog, met een tulband 

op haar hoofd, terwijl haar lang zwart haar daaruit naar 
beneden stroomt. Dit alles duurt omtrent 15 minuten. Later 
verdwijnt zij dan weer op dergelijke wijze. 

W A T YOLANDE DOEN KAN. 

Yolande verschijnt niet alleen wonderbaarlik, maar kan 

ook wonderbaarlike dingen doen . Wij vertalen wederom: 
Yolande mengde, met behulp van Mr. Aksakof, zand 

en klei in de b loempot en overdekte die me~ h aar sluier. 
De witte sluier began op te rijzen, altijd hoger en 

wijder. Yolande bewerkte zelf het donsige bedeksel, totdat 

het boven haar hoofd oprees. Nu verwijderde zij de sluier 
en een hoge plant werd gezien, gebogen onder het gewicht 
van zware bloesems, die een sterke zoete geur verspreid
den. De plant was een lelie. Men mat haar 7 voet lang; 
de open bloemen waren 8 duim in doorsnede. Yolande ver

wacht dat zij met haar plant zou afgenomen (gefoto-
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grafeerd) warden en dit geschiedde door de heer Boutlerof ! 
Verder verzocht de geest haar vrienden om goed voor 

de lelie te zorgen, want zij moest die weer aan de e1ge

naar terug bezorgen, wat een week later geschiedde. 

GEESTEN - PORTR£TTEN. 

Wij spraken zoeven van afnemerij in verband met 

Yolande's verschijning. Maar kan een geest dan gefotogra

feerd (afgenomen) warden? Ja, zeker, zeggen de spiritisten 

en zij beweren dat dit hun krachtigst en meest onafwijs

baar argument is voor de werkelikheid hunner geestver

schijningen. Het oog van 'n mens kan nog ,,verblind" war

den, maar de fotografiese plaat van de afnerner nooit. Dr. 

Wallace meent dan oak dat met de geest-fotografieen f por

tretten) bet onwederlegbaar bewijs geleverd is voor de waar

heid van het spiritisme. Hij heeft zichzelf laten afnemen en 

bevond dat zijn overleden moeder naast hem stand op het 

portret. Ook deelt hij het volgende mee : Dr. Thomson van 

Clifton kreeg een portret van hemzelf, en daarop stand ook 

het beeld ener dame, die hij niet kende. Hij zond dat 

portret aan zijn oom in Schotland met de vraag of die 

dame c.ok geleek op een der overleden familieleden. Het 

antwoord hierop was, dat het 'n portret was van zijn (Dr. 

Thomsons) moeder, die bij zijne geboorte in het kraambed 

stierf. 

EEN ANDER VOORBEELD. 

De heer en mevr. Guppy met hun kleine jongen gingen 

naar de afnemer. Mevr. G. had zich op haar lmieen op de 

grand gelegd om zo haar kind op de stoeL vast te houden; 

.terwijl haar echtgenoot achter de toestel was gaan staan om 

emaar te zien. Het portret was zeer merkwaardig. Een 

slanke vrouwelike gedaante in een wit gazig kleed stand 
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onmiddelik achter en boven de rnoeder en haar kind, zag 

liefderijk op hen neer en hield hare uitgestrekte handen 

boven hunne hoofden alsof zij hen zegende. Er werd toen 

dadelik, nadat een nieuwe plaat was: ,klaargemaakt, een 

tweede portret genomen. Mevr. G. knie!de weer bij haar 

kind, maar knielde niet zo diep en hield haar hoofd een 

weinig hoger dan de eerste keer. Wederorn kreeg men een 

goed beeld van de onzichtbare gedaante, maar met een ver

andering in positie, die geheel overeen kwam met de veranderde 

posilie van mevr. Guppy. De armen waren de eerste maal 

beide op dezelfde hoogte uitgestrekt, maar nu lag ene hand 

veel hoger dan de andere zodat de afstand van het hoofd 

van mevr. G. ongeveer dezelfde gebleven was. De plocien 

van haar kleed waren in verband daarrnee ook emgsz1ns 

anders en het hoofd was een weinig meer ter zijde ge

bogen. 

Tot zover de verschijningen. Wij gaan nu over tot de 

heoordeling daarvan. 

HOOFDSTUK lI. 

Beoordeling van het Spiritisme. 

NIET MAAR BEDROG. 

Wonderbaarlik inderdaad zijn de verschijnselen en velen 

zijn er die daaraan geloven -onder we1ke mannen van 

naam en mannen van geleerdheid. \Vat zullen wij nu van 

deze dingen zeggen ? 
De makkelikste manier o m zich daarvan af te rnaken 

is, dat men eenvoudig heel het spiritisme als bedrog be

schouwt, of om in bekender taal te spreken, heel het 

geestengeloof als ,.ogenverblinderij" bestempelt. Dit doen 



13 

velen, maar zij houden geen rekening met de ernst en 

beslistheid waarmee dit ,,geloof" optreedt, en zullen door 

eenvoudig de ogen te sluiten de dwalenden niet terug
brengen van dit verleidende pad. 

Wanneer een man van de lrracht van \Vallace ver

klaart, dat hij spiritist geworden is ,,door de overweldigende 
krachi der bewijzen" (bl. 155), en dat volgens zijn overtuiging 

,,de verschijnselen van het spiritisme geen nader bewijs nodig hebben" 

(bl. 255), dan past het ons zeker het vraagstuk van het 

spiritisme wat nader te bezien en ernstiger te overwegen. 

En Wallace staat niet alleen. De spiritistiese verschijn

selen zijn ,,bevestigd" door de grootste scheikundige in 
Amerika, Prof. Robert Hare, door een der grootste Ame

rikaanse rechtsgeleerden, rechter Edmonds, door sterrekun

digen, mathematici en scheikundigen van naam m 

Frankrijk, door Prof. T h ury van Geneve, door Prof. 

de Morgan, Dr. L. Robertson, Dr. R. Chambers, en 

door William Crookes, lid van het Koninkrijk lnstituut, 

benevens vele anderen (bl. 254). 

PSALM 69 23. 

Maar men kan zich ook van de zaak afmaken door 

op de klank af 'n Bijbeltekst aan te halen. 

Z o verhaalde ons iemand , dat hij genodigd werd met 

anderen ,,de tafel te laten praten." H ij wilde eerst niet, 

want hij ,,geloofde" er niet aan . Naderhand schoof hij 

echter zijn stoel bij, en de tafel begon tot zijn verbazing 

te tikken en sprong uiteindelik omhoog, zodat het blad 

met de paten naar boven op hun knieen terecht kwam. 

Onze vriend sprang verschrikt op en het vertrek verlaten

de r iep hij zijn tafelgenoten dit toe: ,,Nooit weer zal ik 

dit doen nie, want David het nie vemiet geseg nie: hulle 

tafel sal hulle tot ' n valstrik wees!" 

Oat evenwel Davids tafel niets "'te maken heeft met 
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de tafel der spmtisten, is zeker onnodig te zeggen. Maar 

onze vriend had dan toch een tekst ! 

£EN NA TUURLIKE VERKLARING? 

Er zijn in onze dagen mannen van wetenschap, die 

een ernstige studie van de spiritistiese verschijnselen hebben 

gemaakt, en die wel tot de gevolgtrekking zijn gekomen, 

dat wij hier niet met bedrog te doen hebben, maar die 

toch de bovennatuurlike L'erklaring daarvan niet willen aan

vaarden. Natuurlik spreken wij hier niet van onze gewone 

spookgeschiedenissen, maar van het welbewezen en ernstig 

spirit~sme. 

Hoe redden die rnannen zich uit de moeilikheid ? 
Onder hen noemen wij de beroemde Duitse wi jsgeer 

Ed. von Hartmann en Prof. W. Geesink van de Yrije Uni

versiteit te Amsterdam. Zij verdedigen wat w-ij zouden 

kunnen noemen de naluurlike oplossing van hetgeen zich als 

spiritisme, als geestenwerk aandient. 

Prof. Geesink zegt : ,.Bij al deze verschijnselen is een 

mens of zijn m eerdere mensen de naaste oorzaak ; zijn het de 

mediums zelf, die ze bewerken, bewust of oak onbewust. 

Het zenuwleven en de zenuwkracht van het medium, in 

verband met het magnetisme (wils-invloed van de ene mens 

over de andere), spelen daarbij een rol, en er zijn dus niet 

dan natuurlike oorzaken, hoewel nog ten dele onbekend, 

hetn i spel." 

Bij de geestverschijningen, die alleen zichtbaar zijn, 

wijst Prof. Gees ink op het be ken de verschijnsel der hallu

cinaiie, d .i. het zien van gestalten als in de droom. Bij de 

geestverschijningen, die oak lastbaar zijn, zocht hij de ver

klaring in de ,,mediumistiese zem1wkracht," daarbij echter 

erkennende, dat de werking zelfs van menselike krachten 

nag veelszins onverklaard is. Voor het spreken in geest

vervoering vindt hij een gelijkenis in het algemeen bekend 
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-verschijnsel. dat mensen in hun slaap praten. Zie 's H eeren 

Ordinantien, II. bl. 323 v.v. 

0 . 1VOLDAAN. 

Deze oplossing voldoet ons niet. Men verwijst ons naar 
het veelszins onverklaarde zieleleven als cerklaring van wat 
-ons bezighoudt; men haalt de slaap erbij, die zelf een 

tweeling-broeder van de dood is; men verklaart zelf dat wij 
hier met natuurlike, edoch nog veelszins onh~kende krachten 

te doen hebben ! 
Daarom stappen wij met deze enkele heenwijzing 

van dit punt af, en zullen trachten aan de hand der Heilige 
Schrift, die nu ook het enige licht is op dit duistere pad, 

een andere oplossing te bieden. De lezer oordele dan zelf 

of wij de Schrift recht verstaan. 

MOZES KENDE H ET SPIRITIS.\1E. 

Het klinkt zeker vreemd als wij zeggen dat reeds 
Mozes het spiritisme heeft gekend, want het dagtekent pas 
uit de l 9e eeuw. J a, zeker, wat zijn tegenwoordige vorm betreft, 
Tilaar niet wat zijn wezen aangaat, want dat is zo oud als 
de wereld zelf; en ook daarvan geldt wat Salomo gezegd 

heeft, dat er niets nieuws onder de zon is. 
Het spiritisme is een mode-zonde, en om in de mode 

te zijn, moet het nieuwe mode-klederen aantrekken, maar in 
werkelikheid is het zo grijs als de oudheid zelf. Wij \\;-ijzen 

met nadruk daarop, opdat men te minder door deze zoge
naamde nieuwigheid afgetrokken worde van het rechte pad. 

Lees eens Deut. 18: 9-12 en let alhier op de schuin 
;gedrukte woorden : ,, Wanneer gij (Israel) komt in het land, 
dat de Here u ,v God u geven zai. zo zult gij niet leren 

te doen naar de gruwelen van dezelve (Kanaametiese) volk.en. 

Onder u zal niet gevonden warden .. . een bezweerder, die 
met bezwering omgaat, of die een •'!aarzeggenrte geest 
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vraagt, of een duivelskunstenaar, of die doden vraa.gt; want 

al wie zulh doet, i.5 de Here een gruwel." 

Hier wordt dus het vragen van de doden, (en wat is 

dit anders dan het spiritisme ?) als een werkelik iels, als 'n 

feii beschouwd. Ja zo werkelik, dat Mozes op Gods bevel 
de doodstraf over ieder lsraeliet gebood, die zich aan der
gelijke gruwelen schuldig rnaakte (Lev. 20: 27). Nu zou God 
nooit op ,.ogen-verblinderij " of simpel bedrog, of iets dat 

geheel natuurlik is de doodstraf gelegd hebben. Dat is 
ondenkbaar . 

Neen, de dodenbezwering, thans spiritisme genoernd, 
is een oude heidense zonde en een gruwel in des Heren oog. 

W AAROM EEN GRUWEL? 
De Here doet ons hier verstaan, dat de menselike 

geest gedurig geprikkeld wordt om in de hem onbekende 

toekornst in te dringen ; daarom wordt het verboden dit te 
doen op heidense wijze door de doden te vragen. Dit te 

doen, zou een verwerpen zijn van de openbaring Gods in f ezus 
Christus. Daarom wordt Israel nadrukkelik in d it hoofdstuk 
(vs . 18) op de Grote Profeel, Jezus Christus, gewezen, die 
alles duidelik maken zal : ,,£en Profeet, zal lk hun verwek
ken uit h et m idden hunner broederen, als u ; en Ik zal 
Mijne woorden in Z ijn mond geven, en Hij zal tot hen 

spreken alles, wat lk Hern gebieden zal." 

Wie dus hedendaags met het spiritisme samengaat, 
verwerpt Christus als onze hoogste profeet, en verwerpt de 
openbaring van Christus, welke God ons in de H. Sch1ift 
gegeven heeft. Hetgeen wij behoeven te weten aangaande 

de d ood en het leven na de dood, heeft ons God gena

diglik in Christus geopenbaard; zodat wie buiten de Schrift 
om naar iets anders zoekt, wijzer wil wezen dan God. 

DE W AARZEGSTER TE ENDOR. 
£en ander voorbeeld van dodenbezwering uit de oude 
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tijd is hetgeen te Endor gebeurde (1 Sam. 28). Yeel is over 
dat voorval getwist, en nag wordt herhaaldelik de vraag 
geopperd: of Samuel dan werkelik weer na zijn dood aan 
Saul verschenen is. 

Alie moeilik.heid nu komt hieruit vaort, dat men niet 
wil erkennen, dat de Schrift dadenbezwering en waarzeg
.gerij als 'n feit, 'n werkelikheid beschouwt. 

En toch is dit zo. 

De vrouw te E.ndor doet door de kracht des duivels 
een gedaante opkomen, die veel op Samuel gelijkt en oak 
door haar als Samuels gestalte erkend wardt. Samuel zelf 
is het niet ; immers God antwoardt Saul niet meer door 
profeten (vs. 6); maar wel een door de duivel te voorschijn 
gebrachte gelijkenis van Samuel. 

H iertegenin wordt beweerd, dat Saul zelf niets ziet en 
de vrouw hem maar iets ,,wijs maakt." Dit zou za kunnen 

zijn als de kwestie hier alleen de verschijning van Sa muel 
gold, maar hoe weet dan de vrouw zo precies te zeggen, 
w at op ,,morgen" , in de nog onbekende toekomst, zal ge
sc,hieden (vs. 19)? 

Neen, die geschiedenis laat zich alleen verklaren door 

aan te nemen, dat d e wondere macht des Satans in die 
vrouw .heeft gewerkt. Daarom is die zonde zo schrikkelik 
in G ods oog en van Hem gevloekt. 

OOK AAN ]ESA]A BEK END. 

Het spiritisme, het geestengeloof, was ook aan Jesaja 
bekend. Dies profeteerde hij daartegen en bijna op gelijke 

wijze als M ozes. In hdst. 8: 19 lezen wij : ,, W anneer zij clan 
tot ulieden zeggell zullen: Yraagt de waarzeggers en dui
velskunstenaars, die daar piepen, en binnensmonds mom

pele n ; zo z egt : zal niet een volk zijn God vragen? zal 

men voor de levenden de doden vragen ~" Neen; maar wat 
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dan? ,. Tot de wet en tot de getuigenis !" tot de openbaring 

van Jezus Christus terug ! zo luidt het in vers 20. 

HET GEVOELEN VAN ANDEREN. 

Ons gevoelen is dus, dat de echte spiritisten de Gods

openbaring versmaden en zich min of rneer in de dienst 

des duivels stellen, zodat zij door zijn rneerdere kracht en 

wetenschap wonderlike dingen kunnen doen. 

Tot dit gevoelen zijn wij niet gekomen krachtens de 

gewoonte om maar alles wat wonderlik is aan de dui

vel toe te schrijven. 0 Ja, wij weten dat ook ons volk de 

Satan overal bijhaalt, en dat als een vrouw haar garen 

niet in de naald kan krijgen, ,,kopertoon" of ,,drietoon" 

daar de schuld van krijgt ! 
Neen, maar de Schrift spreekt hier te duidelik. Van

daar dan ook, dat beroemde oude en nieuwe gereformeerde 

godgeleerden dit gevoelen min of meer zijn toegedaan. Al 

kenden de ouden het tegenwoordige spiritisme niet - het 

vragen van de doden was hun niet onbekend en Z IJ aan

vaardden het als een werkelikheid. 

Wij noemen hier de kanttekem;i.ars van onze Statenver

taling. Op I Sam. 28 : 12 tekenen zij aan : ,,een boze geest 

in de gedaar!te van Samuel, dewelke zij door haar duivels

kunsi had doen opkomen." Hetzelfde vindt men in de aant. 

op Lev. 19 : 3 l. 
Dan noernen wij nog uit de I 7 de eeuw de gyootste 

gereformeerde godgeleerde, nam. Voetius, die in zijn Dispu

laliones, sprekende over de bijgel~~ toverij, haar om

schrijft als iets ,, waarbij ceremonieen en werkingen word en 

aangewend om iets le verkondigen of voorl te brengen, waartoe 

zij niet krachtens hun natuur, en ook niet door Gods instel

ling enige geschiktheid hebben ; en dat uit een i1erbond met 

de duicel, heizij openlik, helzij verborgen." 
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Wat aangaat de verschijning te Endor, deelt Voetius 

het gevoelen van de kanttekenaars (Catechisalie l 574). 

WAT DR. KUYPER ZEGT. 

Ook Dr. Kuyper gaat hierin saam. In E Voto II 226 

lezen wij : ,,allenvege komt in de Heilige Schrift deze waar

zeggerij en dodenbezwering der heidenen als een f eit voor; 

maar als een feitelik iets, dat God vloekt; waar Israel zich 

niet mee vermengen mag; en dat zijn wortel heeft in werkin

gen van Satan." 

En op bl. 227 brengt ook hij dit in verband met het 

Spiritisme. Hij zegt : ,,zij, die in onze dagen deze oude 

duivelskunstenarijen hemieuwen, mogen dus bedenken, dat 

ze hiermede rechtstreeks den Heere C hristus verloochenen, 

en doen wat den Heere onzen God een gruwel is. En toch 

is hun aantal reeds zoo onnoemlijk groot. In korte jaren 

nam het Spiritisme, gelijk men deze dodenbezwering thaas 

met een nienwen naam noemt, zelfs zoo hand over hand 

toe, dat er ste!lig minstens tienmaal zooveel C hristenen tot 

het spiritisme vervallen zijn, als er heidenen tot het Chris

dom in die 1aren bekeerd zijn !" 

HET SPIRITISME VOORSPELD, 

De komst van het spiritisme in latere tijden 1s door 

Paulus voorspeld en zijn voorspelling daarvan komt overeen 

rriet die van 't Oude Testament. Aan Timotheus schrijft hij 

dit (I, 4 : I) : ,,Doch de Geest zegt duidelik, dat in de laatste 

tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich bege

vende tot verleidende geeslen en leringen der duivelen." 

Wat d eze geeslen zijn, wordt duidelik wanneer Paulus 

nader van duiuelen, letterlik demonen of kwade geesten, spreekt. 

Uit 1 K or. I 0 : 20 blijkt dat d e Apostel deze demon en als 

persoonlike wezens beschouwt, die in het heidendom hun 

macht uitoefenen en met wie hij, gelijk Mozes, de gelovigen 



20 

verbiedt gemeenschap te hebben. Aldus lezen wij daar: 

.,Ja, ik zeg, dat hetgeen de Heidenen offeren, zij aan de 

duivelen (demonen) offeren, en niet Gode; en ik wil niet, 
.dat gij met de duivelen gemeenschap hebt." 

VOORLOPERS VAN DE ANTICHRIST. 

De spiritisten zijn ook wegbereiders van de Antichrist. 

Christus' komst was door de kracht des Heiligen Geesles (Luk. 

I : 35), maar de toekomst van de Antichrist is naar ~de 

werking des Satans, alle kracht en tekenen en wonderen der leugen 

(2 Thess. 2 : 9). Wonderen der leugen zo fijn en verlok

kend, dat zelfs de uitverkorenen indien het mogelik ware, 

zouden verleid worden (Matth. 24 : 24). 
Het is dan ook opmerkelik hoe de Satan in het spm

tisme de werkingen des Heiligen Geestes nabootst. Mediums 

spreken in vreemde talen (vgl. Hand. 2 : 4). Vuurvlammen 

worden in de bijeenkomsten gezien (vgl. Hand. 2 : 3). 
Genezing geschiedt door de oplegging der handen (vgl. 

Hand. 9 : I 7). Personen warden door onzichtbare handen door 

de lucht gevoerd (Hand . : 8: 39). Zekere mediums worden 

door het vuur niet beschadigd (Deut. 18 ; I 0). Vlammende 

handen schrijven (vgl. Dan. 5 : 5). Deze en vele andere 

tekenen geeft deze nieuwerwetse dwaling te aanschou

wen, om daarmede de zielen der mensen altijd meer te 

verstrikken . 

ALS EEN ENGEL DES LICHTS. 

Maar de Satan komt ook hier als e en engel uit de 

heme!. Niet genoeg kunnen de spiritisten de heerlikheid 

van deze ,,godsdienst,' prijzen. Zij komen bijeen om des 

Zondags evenzo naar de trance-toespraak te luisteren als de 

gelovigen naar een preek ! Want in hun geloof aan de gees

ten is het grote wereldgeheim opgelost en bestaat er geen 

twijfel meer ! Hoor eens: 
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S. Hall zegt: .,Nu verklaar ik dat m1Jn geloof als 
christen niet slechts is een uitwendige belijdenis, maar mijn 
gehele inwendige overtuiging. Dit onberekenbaar heil heh 
ik te danken aan het spiritisme." 

Een geestelike zegt: .,De dood is nu geheel iets anders 
voor mij dan vroeger; mijn diepe droefheid om de dood mijner 
zonen heeft nu plaats gemaakt voor blijmoedigheid en vast 
vertrouwen; ik ben een ander mens geworden." 

En Wallace zegt : ,,Het spiritisme is een proefonder- I 
vindelike wetenschap, en het enige zekere fundament voor een f 
waarachtige wijsbegeerte en zuivere godsdienst.... i 

I 
Het beroept zich op feiten en niet op geloof, het stelt feiten V 
in de plaats van meningen." (Zie Wallace bl. 113, 276 en 277). 

Men ziet dus, dat niet meer de beloften Gods in Jezus 
Christus en het getuigenis des Heiligen Geestes het ja en 
amen d er ziele zijn (vgl. 2 Car. I : 20- 22), - neen maar 
een menselike welenschap is het zekere (?) fondament van 

deze nieuwe godsdienst. 
Zalig zijn, volgens deze vreemde leer, niet degenen die 

niet gezien en nochtans zullen geloofd hebben (vergelijk 

Joh. 20 : 29) ; maar degenen die zien en hun zaligheid op 

feiten bouwen. 

DE VRUCHT VAN DE BOOM. 

A an de vrucht zult gij de boom kennen, heeft Christus 
gezegd. En wat is de vrucht van deze boom ? Welke leer 

wordt er gepredikt ? 

I. WARE GODSKENNIS ONMOGELIK. 

Ten eerste komt men met de troosteloze leer, geheel 
strijdig met de H. Schrift, dat wij God eigenlik niet kunnen 
kennen. \V allace zegt: ,,De hedendaagse godsdienst -leraars 
beweren veel van God te weten ; de geestei: zeggen ans 

dat zij gemeenschap houden met geesten, die hoger staan 

dan zij ; maar dat zij van God werkelik niet meer weten dan .. 
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wij,,.. Het Spiritisme stemt volgens hem overeen met de 

wijsbegeerte die zegt: ,,dat wij absoluut niets kunnen weten 
van de Almachtige, de Eeuwige, de Oneindige, het absolute 
Wezen." (bl. 145). 

2 Cor. 4: 6 staat dus niet in de Bijbel van de spiri
tist, en het gevoel van nabij God te zijn is hem voor altijd 
vreemd (Ps. 73: 28). Armzalige godsdienst zonder God! 

2. GEEN OPSTANDING DES LICHAAMS. 

,,Bij de dood, zegt Wa!lace, verlaat de geest het lichaam 
voor altijd .... De nieuwe toestand van bestaan (des geestes} 
is een natuurlike voortzetting van de vroegere. 

Men krijgt niet p lotseling andere neigingen ; en ook 
heeft geen ommekeer plaats van de zedelike natuur" (bl. 126). 

Ook de fundarnentsteen van de opstanding des vlezes 
wil men dus omkeren en ons ook die troost benemen (zie 

Heid-Cat. Zondag 22). En niet alleen is er geen verheerlikt 
lichaam, zeggen de spiritisten, maar ook de geest is nog 
besrnet aan gene zijde van het graf en moet daar nog door 

een soort van vagevuur heen ! Voorwaar, een bittere vrucht 
van deze schoonschijnende boom. 

3. GEEN EEUWIGE STRAF. 

,,Geen straf en geen beloning zegt Wallace. wordt uit

wendig roegemeten, maar ieders toestand is het natuurlik 
en onvermijdelik gevolg van zijn leven hier op aarde. Van 
het standpunt van geestelike en zededelike ontwikkeling, 
waarop hij stood toen hij de aarde verliet, begint hij weer" 

(bl, 136). 
,,De wellustige, zegt Wallace verder, de man van ge

weld, de wrede en boze geest ; allen die in de poel der 

misdaad zich bebben gebaad, en op zich die donkere 
merktekens gedrukt hebben, die zij dachten dat alleen bet 

lichaam aangingen-die alien zijn daar, niet langer in slaat 
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liun ondeugden ie volbrengen, en vol van vruchleloze begeerte naar 
hun gelief koosde zonde" (bl. 140). 

Dit laatste zou dan al de straf wezen, die op de zonde 
vo}gt I Van een buitenste duisternis, waar eeuwig wenen 
en knersen der tanden is, van heme! of hel daarvan ge
loven de spiritisten niets. 

0, Men gevoelt het zo aan alles, dat zij niet weten 
wat zonde, en nog minder wat genade is. Zij kennen God 
niet als de strenge Rechter, en ook Jezus niet als de Mid
delaar Gods en der mensen. Ja, Wallace zegt rechtuit, dat 
de Geesten van geen ,,Jezus" weten (bl. 275). 

Het zijn dus altemaal oude en verwerpelike ketterijen, 
die in de nieuwe vonn van het spiritisme opkomen. Dit in 
biezonderheden aan te wijzen is nu niet nodig. 

Alleen, ons volk zij gewaarschuwd. Het spiritisme is 
een ware pest, heeft al het zenuwleven van honderden ver
woest en de zielen van nog meerderen in de strik van 
Satan geleid. Van uit Engel and, waar dit kwaad zich zo 
sterk verbreidde, bedreigt ons het spiritisties gevaar altijd 
meer en meer. In ons land zijn er dan ook reeds genoeg 
voorstanders van deze ,.godsdienst". 

,.Geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst ge
loof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelven in de 
liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze 
Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven" (Judas vs. Z I). 
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