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Te allen tijde, onder elke beschaving, en bij
alle volken hebben de menschen de ingewortelde
overtuiging gehad, die we vinden uitgedrukt in
de woorden van een Romein: "niet alles van mij
zal sterven." Deze overtuiging is op zich zelf echter
geen overtuiging in de gewone beteekenis. Daar
men haar te allen tijde en over de geheele wereld
vindt verbreid, zoo kan men daaruit besluiten, dat
zij oogenschijnlijk, om zoo te zeggen, behoort tot
den menschelijken aard, tot het menschelijk bewustzijn. Wanneer ik hier het woord bewijs of bewijzen
gebruik voor het bestaan van de ziel, zoo ben ik
niet van plan, mij te beroepen op dit innerlijk gevoel, en evenmin het betoog te steunen op
deze dikwijls uitgesproken overtuiging.
Eerder verzoek ik u, mij stap voor stap te volgen
op een gang van gedachte, die ook de materialist
vooreerst kan medemaken, niettegenstaande hij
zijn materialisme wel spoedig zal moeten laten
varen, voordat we een goed eind op weg zijn.
Ik wil u aantoonen, dat we bij de behandeling
van dit onderwerp, namelijk de ziel, stap voor stap
door heldere en logische gevolgtrekkingen zoover
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kunnen komen, dat zij, die in staat zijn v<'rstnndig
en logisch te denken ten laatste het besta.lIl van
de ziel moeten toegeven; dat we hcn t " l1l1lin ~tI
zoover kunnen brengen, dat ze moet ' 11 tlH""('Vt n
dat de weegschaal doorslaat ten g UlI st. V: lll dit
bestaan en dat er ongetwijfeld iets bl"~t.I , d . W. lt
het verstand beheerscht, iets, wat vc rh evI 11 I 1111\ ( 11
het intellect,
Wat dit iets is, moet door eenc :lnde I <" mI lhodl'
worden onderzocht, Er is reeds Vet I ~I'Wll llll1'n
wanneer we den materialist ee l! gedi\( hl I ,1"
kunnen toonen en eene toepasbare mclh od, V,Il!
proefneming, die hem in eelle llIo ei lijke.: po. 111
brengt, hem bijna dwingt om vcrder te gaan, 11< 111
leidt tot eene stelling, waarbij ni et kan word, 1\
stil gestaan en hem tenminste ecu voorloopig stalld
punt geeft, dat hij gebruiken kan als basis tot nad, I
onderzoek en eene voldoende verstandige hypollH
biedt, die tot dieper onderzoek aanspoort.
Laat ons voor een oogenblik het uitgangspunt
beschouwen van het materialistisch betoog tc' u
opzichte van gedachte en hersenen . 't Is een betoov.
dat zich thans niet meer mag verheugen in dC'
hooge wetenschappelijke gunst van een vijf Cl!
twintig jaar geleden.
In dien tijd kon men boek voor boek opslaan
van aanzienlijke wetenschappelijke schrijvers 0111
steeds weder het betoog te lezen, dat de gedachte
werkelijk het product der hersens is. Professor
Tyndall zegt in zijne beroemde redevoering t e
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Belfast over geest en stof, dat de wetenschap hare
opvatting omtrent geest en stof waarschijnlijk
geheel heeft om te keeren; en dit is eene ware
voorspelling geweest.
Sinds de Belfaster-redevoering heeft de wetenschap hare opvatting van de stof veranderd. Hare
definitie van de stof is thans niet meer zoo beperkt
als, laten we zeggen, in vroegere tijden, toen velen
onzer nog jong waren.
Thans vinden we eene wetenschappelijke beschouwing, volgens welke deze stof iets is, wat
een vijf en twintig jaar geleden voor hen den
naam van stof had uitgesloten, iets, waarop het
woord stof niet meer van toepassing zou zijn
geweest.
Doch genoeg hierover, het oude betoog, zooals
ik dit vluchtig heb geschetst, was, dat de gedachten werden opgewekt door de grijze hersenstof. Waar zulke zelfstandigheid aanwezig is, daar
vindt men ook de met haar verbonden gedachten.
Waar zulke niet aan wezig is, ontbreekt ook 't denken.
Men kon zelfs een quantitatief verband aantoonen
tusschen de hoeveelheid grijze hersenstof en het
denkvermogen.
Niet slechts over 't algemeen was dit aangetoond,
maar met de grootste nauwkeurigheid in bijzondere
gevallen onderzocht.
Ge zult u herinneren. hoe de ontwikkeling van
het denken werd aangetoond bij den groei van het
kind. Neemt men de hersens van een kindje, zoo
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kunnen deze slechts kinderlijke gedachten voortbrengen; de hersens van een knaap reeds krachtigere, de hersens van een jongen man reeds
moeilijker en hoogere gedachten en met het ouder
worden der hersens bij volwassen menschen rijpt
ook het denken.
Worden de hersens op den een of anderen
leeftijd beschadigd dan verandert ook de aard
van denken. Wordt de bloedtoevoer beinvloed,
bij voorbeeld door bedwelmende dranken, zoo zal
met den . gestoorden toestand der hersens ook het
denken worden gestoord. Bevindt zich, bij koorts,
het bloed in de hersens in een abllorlllalen toestand, zoo is ook het denken abnormaal. Geraakt
een splinter door de hersenkas in de hersens,
dan wordt daardoor het denken beinvloed of
houdt geheel op, terwijl ze weder normaal werken,
als de splinter is verwijderd.
Wordt de mensch oud, zoo wordt ook het
denken zwakker en wanneer de hersens beginnen
te ontbinden houdt 't denken geheel op. Bij het
verlies van een klein gedeelte der hersens verdwijnt
dat speciale vermogen van den geest, dat zijne
uitdrukking door dit gedeelte der hersens had
gevonden. En dan worden al deze bewijzen te zamen
triomfantelijk opgesomd.
Als de hersenen zich ontwikkelen, groeien en
rijpen, ontwikkelt zich, groeit en rijpt ook het
denken, het verandert naar gelang de toestand
der hersens verandert.
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Wanneer nu het denken ophoudt door ernstige
beschadiging der hersens, wanneer nu met het
afsterven der hersens ook de denkkracht afsterft,
kunnen we dan nog wagen te beweren, dat, als
de hersens na den dood geheel vergaan, de denk~{facht zich triomfantelijk verheft uit deze puinhoop en en in kracht en majesteit voortleeft?
Deze eind·conclusie was eene zeer indrukwek
kende, vooral voor diegenen, die gewoon zijn
punt voor punt op te bouwen en mede te gaan,
waarheen hen het logische conclusie-proces voert.
Echter is het geheele betoog gegrond op inductie,
dus op gevolgtrekking uit de bijzonderheden tot 't
algemeene. Een schitterend soort bewijs kan worden
bereikt door inductieve logica, doch - dit betoog
heeft steeds een zwak punt. Ge moet er zeker
van zijn het geheel der afzonderlijke feiten te beheerschen, want één afwijkend feit in de reeks
der daaraan ten gronde liggende bijzonderheden
brengt 'j; geheele gebouw aan 't wankelen. Wanneer
zulk een geval, zulk een bouwsteen .er uitgelaten
is, dav valt de geheele bovenverdieping in elkaar.
De mogelijkheid, het eene of andere feit over
't hoofd te hebben gezien is en blijft de zwakheid
der inductieve methode. Alleen wanneer ge er
zeker van zijt, alles in aanmerking te hebben
genomen, wat bij het betreffende punt te pas komt,
geraakt ge tot een betrouwbaar en afdoend resultaat.
't Was nu juist door de ontdekking van feiten,
die bij dit beroemde inductieve resultaat niet in

8
aanmerking waren gekomen, dat de geheele "bovenverdieping" kwam in te storten. Eén feit zou
voldoende zijn geweest, doch in plaats van één
werden er honderden bekend.
In een betoog, dat zich grondt op eene constante verhouding tusschen twee zaken, moet deze
verhouding overal worden aangetoond. W a nneer
nu echter de beide zaken zich ond er omsta nd ig·
heden bewegen in verschillende richti ng, ja, in
omgekeerde richting, wat wordt er dan van het
betoog?
Dit heeft nu juist plaats gehad ten opzic hte
van het betoog, dat b etrekki ng h eeft op de verhouding van hersens en de nkvermogen, namelij k, dat
ze steeds gelijkmati g m et elkaar veranderen m oelen.
't Is echter gebleken, dat d it niet 't geval is, dat
zij zich niet altijd gezamelijk veranderen, ja, dat
ze menig keer in t egenovergestelde richting ver·
anderen, d.w.z. dat er toestanden bestaan, waarin
de hersens gedeeltelijk verlamd zijn en het denken
veel werkzamer is, dan bij het gebruik der
hersens.
Aan dit punt gekomen van mijne gevolgtrek·
kingen IS 't me niet te doen om de ziel te beo
wijzen, maar om duidelijk te maken, dat h et
bewustzij n bestaan kan onafhankelijk van een stof·
felijk lichaam; want dit moet allereerst bewezen
worden, alvorens een materialist naar ons zal
luisteren. ~
Men kan niet over de ziel spreken, zoolang de
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toehoorder van meening is, dat, om de woorden
van Carl Vogt te gebruiken, de gedachte slechts
het product is van de hersens, evenals de gal het
product van de lever. Zoolang iemand nog deze
stelling inneemt - zooals nog eenigen doen, moet hij eerst zich daarvan losmaken , door de
feiten die hij moet erkennen - alvorens gij met
hem over de ziel kunt spreken. Aangezien iedereen toegeeft, dat de ziel in verband staat met het
bewustzijn, zoo zullen we, wanneer we kunnen
aalltoonen dat er bewustzijn aanwezig is, onafhankelijk van deze constante verhouding tusschen
hersens en gedachte, den eersten stap hebben
gedaan uit het materialisme en ongestoord verder
kunnen gaan om dan aard van dit bewustzijn te
onderzoeken.
Welnu, in 't algemeen gesproke n, hebben eene
menigte mesmerische en hypnotische proeven
het feit, dat het verstand, h et intellect, werkzaam
kan zijn, wanneer de hersens verlamd zijn, boven
allen mogelijken twijfel verheven.
Bij de behandeling dezer vraag geef ik er de voorkeur aan niet die proefnemingen te kiezen, die
berusten op de getuignis van lieden, die men als
niet ernstig genoeg en min of meer als dwepers
beschouwt, zooals b.v. de theosofen. - Hiervoor
neem ik dus liever mannen van de wetenschap,
omdat hun getuignis des te doeltreffender is.
Ge doet steeds goed, zoo mogelijk, u de bewijzen
voor hunne bewering te laten leveren door hunne
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tegenstanders; 't is een wettige manier. In ieder
geval is 't eene groote overwinning om uit den
mond der opponenten zelf de getuigenis te hooren
afleggen ten gunste onzer zaak.
Ik zal daarom uit mijn zak vol bewijzen er
eenige halen van doktoren te Parijs, die tot de
materialisten behooren, ze noemen zich zelf zoo, ik zou hen niet zoo noemen - die niet in staat
zijn de resultaten, die hunne eigen proefnemingen
hebben opgeleverd, te verklaren.
Geheel eerlijk bekennen ze geen theorie te willen
opbouwen maar alleen de waargenomen feiten te
vermelden; eene geheel juiste en gezonde houding,
die voor ons van groot nut is.
Van hunne waarnemingen , wil ik slechts 't
volgende vermelden. Ze hebben een toestel uitgedacht, dat aangeeft de uiterlijke slagen der
hersens, terwijl de patient zelf zich in hypnotischen
toestand bevindt. Evenzoo hebben ze bewonderingswaardige instrumenten, waarmede ze nauwkeurig
de hartslagen. de bewegingen der longen, de samentrekking der spieren enz., kunnen meten, waardoor
't hem dus mogelijk is ons zoo nauwkeurig mogelijk den physieken toestand van den patient te
kunnen waarnemen. Zeer noodzakelijk is dit, wanneer we wrgvuldig stap voor stap willen verder willen
gaan. Het instrument, dat ze gewoonlijk gebruiken,
bestaat uit een draai baren cilinder die omgeven
is dóor kleurafgevend papier en een op dit papier
drukkende stift. Dit toestel wordt nu op 't een of

ander deel van 't lichaam gehouden, b.v. daar
waar de long zich bevindt De long werkt tegen
dit deel van het lichaam, dit op de stift en deze
weder op de draaibare cylinder. Toont de long
geheel geen beweging, dan zou de stift een rechte
lijn beschrijven, doch bij iedere beweging der long
ontstaat een kromme lijn.
Stel nu, dat zulk een instrument tegen het hart
wordt gehouden, dan zou een reeks van kromme
lijnen op den cylinder ontstaan door het afgevende
papier, die de slagen van het ,hart graphisch weergeven en de geringste onregelmatigheid in het hart
zou dadelijk duidelijk worden aangetoond, aangezien
de stift de bewegingen in vergroote maatstaf weergeeft op den cylinder. Eveneens is dit 't geval met
elke 10nO'bewe0"ing.
Er bestaat een volkomen regelb
ö
matige en normale 0eweging van de longen; de
minste afwijking kan onmiddellijk door iederen
geneesheer waargenomen worden. Evenzeer is dit
't geval bij het tezamentrekken der spieren. Wanneer ge uw arm geheel uitstrekt, terwijl ge een
gewicht vasthoudt, zoo ontstaat eene vibratie, een
trilling in de spieren en deze neemt toe, hoe langer
de arm blijft gestrekt en hoe meer de inspanning
stijgt, om de spieren ;n dezen stand te houden.
Welnu, al deze maatregelen zijn genomen om
iedere mogelijkheid van bedrog of verbeelding
uit te sluiten en op deze wijze een geheel nauwkeurig beeld te verkrijgen van den physieken toestand van het lichaam. De onderzoekers hebben
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op deze wijze aangetoond, dat, wanneer een persoon
in hypnose wordt gebracht, de hartslag geheel
verandert en ten slotte zoo zwak wordt, dat de
cylinder nog slechts beweging aangeeft. Een minderwaardig instrument zou zulks in 't geheel niet
meer aangeven. Ditzelfde is 't geval met de longen,
hun beweging is zoo zwak, dat uit den mond geen
adem meer schijnt te komen. Eveneens ten opzichte
van de spieren. Er zijn bepaalde lijnen, die den
geleerde toonen, of de persoon die met uitgestrekten arm .e en gewicht vasthoudt, in hypnose is
of niet.
In welken toestand bevinden de hersens zich nu,
wanneer het lichaam zich bevindt in bovengenoemden toestand?
Ten eerste is de bloedtoevoer gestremd.
Het bloed beweegt zich traag door de hersenvaten en in de fijnste, zoogenaamde capillaire vaten
komt de beweging bijn a tot stilstand. Doch niet
alleen is de hoeveelheid bloed zeer beperkt, doch ook
de kwaliteit zeer slecht, daar het bij zijn loop door de
vertakkingen in de longen zich niet door de lucht
heeft kunnen herstellen en daarom overladen
is met allerlei omzettingsproducten. De gevolgen
hiervan zijn bekend. Er ontstaat een toestand die
men Koma noemt, een slaaptoestand, waarin het
denken onmogelijk wordt in zooverre de hersens
daarbij zijn betrokken, zoodat we een persoon voor
ons hebben, die niet meer met zijn hersens kan
denken. De hersens zijn niet werkzaam, ze bevinden

13
zich in een toestand. waarvan men een vijf-en-twintig
jaar geleden nog zou gezegd hebben, dat het denken
onmogelijk is.
We hebben stoffelijke voorwaarden opgewekt,
waaronder het denken moet ophouden en dit is
ook 't geval, in 7.00verre van het stoffelijk lichaam
sprake is.
Het ongelukkige schepsel ligt daar alsof' t dood
is; toch zijt ge in staat om met hem in verbinding
te treden, zonder deze physieke voorwaarden te veranderen; ge zijt in staat om van hem teeken en te ve rkrijgen van mentale, intelligente werkzaamheid, ja,
als een persoon zich in zulken toestand bevindt, kan
aangetoond worden, dat zij n geestvermogens dikwijls
zeer sterk verhoogd zijn, dat zulk een persoon u
gebeurtenissen kan vertellen uit zijn jeugd, die hij
in gewonen toestand geheel was vergeten, dat hij
menig keer een taal spreekt, die hij als klein kind
gehoord, doch sinds dien tijd geheel heeft vergeten,
zoodat hij deze niet kan verstaan wanneer zij in
zijne tegenwoordigheid wordt gesproken.
Ook zult ge vinden, dat de herinnering ten
opzichte van kortelings ondervonden (niet alleen
van lang geleden en vergeten) zaken zoo verhoogd
is, dat, als ge een Grieksch boek neemt en hem
daaruit een bladzijde voorleest, hij die woord
voor woord zal herhalen, zonder fouten te maken,
hoewel hij geen Grieksch verstaat_
Maakt ge zulk een persoon weder wakker, en
treedt de normale toestand weder in, zoo weet
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hij niets meer en kan zich geen woord meer herinneren. Breng hem weder in dien toestand terug,
zoo kan hij alles, zoo vaak men wil, weder herhalen.
Ge bemerkt dus niet alleen een geheel ander
herinneringsvermogen, maar kunt ook een veel
hoogeren graad van intelligentie waarnemen.
Een mensch, die in wakenden toestand stil is,
toont zich dikwijls opgewekt onder hypnose, niet
dat hij de gedachte weergeeft van den hypnoseur,
waartoe hij, zooals bek end is , ook kan gebracht
geworden, maar hij houdt zijne gedachte bezig met
een onderwerp, terwijl de hypnoseur aan iets geheel
anàers denkt, ja, dikwijls duchtig m et h e m twist.
Er zijn gevallen bekend, waarin zeer domme
menschen groote helderheid too nden in ' t arg umenteeren, terwijl ze zich in een toestand bevonden,
waarin de hersens niet konden werken.
Zoo vindt ge eene geheele reeks va n waarnemingen, die aantoonen, dat abnormale geestesgaven optreden, terwijl de h ersens onbekwaam
'w aren gemaakt voor gewone normale werking.
Ge kunt bij zulke gehypnotiseerden vervolgens
waarnemen, dat ze hunne zintuigen geheel kunnen
misleiden, en hen tot gezegden dwingen, die geheel
onjuist zijn. Ge kunt hen laten zien, wat niet
zichtbaar is, eveneens omgekeerd voor hen onzichtbaar maken, wat anderen waarnemen. Ge kunt
bijvoorbeeld u zelf onzichtbaar maken en als ge
wilt, toch voelbaar, Züodat een gehypnotiseerde tegen

u aanloopt, omdat hij u niet ziet en daarom eene
onbegrijpelijke hindernis voelt. Zoo kunt u ook zijn
gehoor beïnvloeden. Ge kunt hem iets al dan niet
laten hooren, geheel naar eigen verkiezing. Eveneens kunt gij het gevoel wegnemen, zoodat hij niet
meer voelt, of 't tegendeel opwekken, dat hij een
voorwerp in de hand meent te hebben, dat niet
voorhanden is. Een aangenamen geur kunt ge hem
laten waarnemen, hoewel ge hem iets onaangenaams
laat ruiken. Met zijne zintuigen kunt ge spelen,
door zijn denken te dwingen, en tegelijkertijd eene
reeks andere proeven nemen met andere personen
gedurende de hypnose.
En nu ga ik over van de Parijsche hospitalen
tot waarnemingen, die gedaan zijn door geneesheer en in krankzinnigengestichten.
Als ge een krankzinnige neemt van een zekere
categorie en hem hypnotiseert, zoo kunt ge in
hem zijn verstand en logisch denken opwekken.
Op 't oogenblik dat hij in zijn gewonen toestand
terugkeert is hij weder krankzinnig; gehypnotiseerd,
krijgt hij weder zijn verstand terug. - Tot in 't
oneindige zijn deze proeven herhaald geworden.
Wat volgt er nu uit, als ge 't bewijs hebt, dat
het denken niet gelijkmatig verandert met den
toestand der hersens, maar omgekeerd, dat, als de
hersens in den toestand van Koma zijn, van verdooving, het denken buitengewoon levendig is;
dat, als de hersens verlamd zijn, 't verstand dikwijls
buitengewoon helder is en zich vele gebeurtenissen
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herinnert, die lang waren vergeten? Daaruit volgt,
dat, hoewel de gedachten zich gewoonlIjk uitdrukken door middel der hersens, 't ook mogelijk is.
ze uit te drukken zonder de hersens; dat, hoewel
bij 't normale verstand vele gebeurtenissen worden
onthouden en andere vergeten, deze vergeten voorvallen in werkelijkheid niet vergeten zijn doch
dat deze blijven bestaan in 't bewustzijn, hoewel
buiten bereik en dat ze weer terug gebracht kunnen
worden tot het bewustzijn, hoewel ze het in normalen toestand ontschoten waren.
.
Uit deze waarnemingen, dil'! telkens weder kunnen herhaald worden, blijkt dus, dat 't menschelijk
bewustzijn iets meer is, dan 't geen tot llitdrukking komt door middel van de stoffelijke hersens.
Dit is nu eenmaal wetenschappelijk bewezen en
ik wil voor 't oogenblik ook niets meer als bewezen zijnde beweren. Werkelijk is dus door
proefneming vastgesteld geworden, dat meer bewustzijn in den mensch aanwezig is, dan te voorschijn treedt in wakenden toestand als de hersens
zich in normale werking bevonden.
Dat de mensch een uitgebreider bewustzijn heeft,
dan het wakende, 't welk onder zekere omstandigheden naarvoren treedt, dat 'therinneringen bewaart,
die het wakend bewustzijn heeft vergeten, dat 't
dikwijJ:s in staat is, krachtiger en helderder te
denken dan in wakenden toestand, zoodat ge gedwongen wordt tot de conclussie dat, - wat het
bewustzijn ook zijn moge, daarop willen we niet

verder ingaan, - het in ieder geval meer is, dan
hetgeen we er van kennen in onzen normalen
wakenden toestand, dus meer in ons ligt, dan uitdrukking vindt door middel van de hersens en
dat we in staat zijn, meer op te wekken in 't
bewustzijn, dan onze hersens in staat zijn uit te
drukken.
Op deze wijze komen we tot de verrassende
overtuiging, dat de hersens eene beperking zijn
voor de uitdrukking van ons bewustzijn, dat het
een werktuig is en wel om zoo te zeggen, een
gedeeltelijk, niet voor alle gevallen toepasselijk
werktuig, en niet de schepper der gedachten; d.w.z.
dat daardoor het materialistisch begrip zich geheel
heeft omgekeerd, n1. dat inplaats dat de hersens de
gedachten opwekken, deze zich gedeeltelijk door de
hersens uitdrukken.
Zooveel er van de gedachten door kunnen,
komen er door, de rest blijft voorloopig onuitgedrukt, doch is aanwezig. Zoo duidelijk wordt dit
erkend, dat al deze fransche scholen het bewustzijn indeelen en spreken van dag- en droombewustzijn. - 't Wordt ook wel onderbewustzijn
genoemd of aangeduid door andere zonderlinge
benamingen, die mij menig keer toeschijnen bestemd te zijn om hunne onkunde te bedekken,
irwlaats van het erkende duidelijk aan te duiden.
Voortdurend vinden we de wonderlijkste samengestelde uitdrukkingen, die de gedachten moeten
duidelijk maken, welke ik uitdrukte door den in
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ieder geval ietwat algemeen en regel, dat nl. meer
bewustzijn in ons aanwezig is dan door de hersens
uitdrukking vindt.
Al deze ontdekkingen nu hebben de mannen
van de wetenschap levendig aangespoord om dit
bewustzijn, dat niet werkt door middel van de
hersens, nader te onderzoeken.
Mannen als een James Sully en een Sidgwick
die aan de spits staan van de zielkundige wetenschap, wijden een groot gedeelte van hun tijd aan
dit bewustzijn, dat buiten het wakende aanwezig is.
Hadden eenige jaren geleden menschen de
droomen bestudeerd, dan zou men hen voor even
groote dwazen hebben gehouden, als thans de
theosofen; heden ten dage is de studie der droomen
hoogst wetenschappelijk. Ge behoeft niet 't minst
te vreezen, dat ge uw naam als verstandig en
geestelijk normaal mensch zult verliezen, als ge
een onderzoek instelt naar de droomen; integendeel, ge behoort dan tot de meest ontwikkelde
menschen, beweegt u langs de banen der modernste
wetenschap, en rangschikt u ten opzichte der intelligentie eerder boven dan onder het gemiddelde
peil. Dit is 't gevolg daarvan, dat gebleken is, hoeveel er te leeren valt uit het onderzoek van den
droomtoestand. Dit voert ons nu tot den volgenden trap.
Zeer belangrijke physiologische metingen hebben
plaats gehad en als de wetenschap ergens in
uitblinkt, is 't in de nauwkeurigheid van hare

metingen. 't Is wonderbaar, hoever de wetenschap
is vooruitgegaan in het meten; deze zorgvuldigheid,
deze nauwkeurigheid is verbazend, zoodat zij zelfs,
ik waag 't nauwelijks te zeggen, 't kleinste gedeelte
van een gram kan wegen. In geen richting heeft
de wetenschap opvallender vooruitgang getoond,
dan in de buitengewone nauwkeurigheid der pre·
cisie instrumenten heeft zij. waarmede zij
"onmeetbaar" kleine dingen toch meet.
Er is nog iets bewonderingswaardigs, en wel het
geduld dezer wetenschappelijke onderzoekers. Clif.
ford sprak eens van het verbazingwekkende geduld
der onderzoekers, en dit gezegde is niet onjuist.
Over hun geduld kan men zich werkelijk verbazen. Honderd malen of meer herhalen ze dezelfde kleine proef, onder de meest verschillende
voorwaarden, om toch maar zeker te zijn, zich
niet te hebben vergist. Zoowel moreel als intellectueel, houd ik dit voor eene bewonderingswaardige
eigenschap.
Moreel, omdat daaruit blijkt de liefde voor de
waarheid van den onderzoeker, die zich eindelooze
moeite getroost, alvorens hij eene bewering opstelt
of een bericht als feit laat gelden. Ik leg hier te
sterker nadruk op, omdat men wel eens hoort
beweren, dat de theosofen tegen de wetenschap
zijn; dit is echter niet 't geval.
We bewonderen het geduld en de zorgvuldigheid, die de moderne mannen der wetenschap toonen
en achten die hoog. Wanneer we hen bestrijden,
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dan is 't alleen, omdat ze te vlug uit de feiten
gevolgtrekkingen maken en deze dan evenzoo
beslist beweren, als de feiten zelf. Daardoor geraken
we menig keer in strijd, omdat we niet met al
hunne gevolgtrekkingen kunnen medegaan, daar
we weten, dat deze gevolgtrekkingen berusten op
onvolmaakt verzamelde feiten.
Doch genoeg - een van die dingen, die de
wetenschap nauwkeurig heeft gemeten, is het tempo
der zenuwtrillingen in het stoffelijk lichaam, de
tijd, dien een trillingsstroom noodig heeft, om langs
de zenuwstof te loopen, om van cel tot cel te
worden overgedragen.
Waarlijk eene moeilijke taak, n.l. de nauwkeurigheid, waarmede dit is vastgesteld.
Eenige onzer Duitsche vrienden, voor wie nauwkeurigheid het halve leven is, hebben deze metingen buitengewoon nauwkeurig ten uitvoer gebracht.
Zij hebben dat onderdeel eener seconde gevonden, dat een golf of trilling in de zenuwstof
voor hare uitwerking noodig heeft, zoodat ze ons
volmaakt nauwkeurig kunnen zeggen, hoe lang 't
duurt, dat zulk eene golf de zenuw doorloopt,
d.W.z. hoeveel van zulke golven in een gegeven
zenuwdeel binnen eene seconde kunnen doorloopen,
dus hoeveel van zulke trillingen kunnen worden
opgenomen.
Laat ons voor een oogenblik aannemen - het
juiste getal is voor ons doel overbodig - ze gevonden hadden, dat de zenuwstof één honderd

trillingen per seconde zou kunnen opnemen en
verder leiden. Ge weet, dat, als de oogzenuw b.v.
in een tempo van meer dan tien trillingen per
seconde ontvangt, de indruk blijvend is, niet meer
een op elkaar volgenpe: herhaalt een indruk zich
sneller dan in een tiende seconde zoo ondervindt
ge niet meer een enkelen indruk, maar een blijvenden. Volgt de eene indruk den anderen in een
grooter tijdruimte dan 1/ 10 seconde, dan ziet ge
eiken indruk op zich zelf.
Laten we dit nu toepassen op de verschillende
indrukken van het bewustzijn, die we 't eerst
hebben vermeld. We weten, dat slechts een bepaald
aantal indrukken gemaakt kunnen worden op de
zenuw die in verband staat met het bewustzijn,
in een gegeven tijd, n.l. in eene seconde, - of
dat in dezen tijd slechts een bepaald aantal van
gedachten of gewaarwordingen mogelijk zijn . Laat
ons aannemen dat dit honderd zijn.
Nu gaat ge slapen en ge droomt, en binnen
een seconde van onzen (physieken) tijd, hebt u
krachtens het intellect gedachten gehad in een
tij dsverloop van misschien 4 tot 5000 of meer
per seconde. In het droombewustzijn beleeft ge
misschien een geheel jaar met al zijne gebeurtenissen, al de dagen en nachten, vreugde en leed;
al deze gedachteindrukken hebt ge doorgemaakt
en ondervonden. Wordt ge weder wakker dan zijn
misschien een paar seconden van den werkelijken
physieken tijd verstreken en toch hebt ge zoo veel
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bewustzijnsindrukken ontvangen, dat daarvoor het
zenuwstelsel misschien een jaar, in elk geval een
zeer veel langeren tijd zou hebben noodig gehad.
Desniettemin hebt ge gedacht, deze bewustzijnsindrukken hebt ge ontvangen, ge kunt ze terug·
roepen en ze volgen elkaar op in kolossaal snel tem po;
uw intellect heeft misschien honderd maal zoo
vlug gewerkt als gewoonlijk.
Wat volgt nu hieruit? Hieruit volgt, dat het
intellect gewerkt heeft in een fijnere soort van stof.
Hoe fijner de stof, des te sneller de trillingen;
hoe fijner de stof, des te meer trillingen kunt ge
per seconde verkrijgen. Hebt ge te doen met
levend~ stof, dan beweegt deze zich betrekkelijk
langzaam. Neemt ge ether, dan beweegt deze zich
in een ongeloofelijk tempo, en als ge een nog
fijnere stof neemt als ether, dan zal natuurlijk het
tempo stijgen, naarmate de stof fijner wordt waarin de trillingen plaats hebben.
Zijt ge dus instaat te denken in een tempo, 't
welk datgeen overtreft, waarin ge in staat zijt met
de hersens te denken, dan blijkt daaruit, dat uw
intellect in iets fijners werkt, dan uwe hersens.
Ik wil geen gevolgtrekkingen méér maken dan
hieruit blijkt, maar 't is proefondervindelijk bewezen, dat uw intellect in e.en medium, in een stof
werkt. die fijner is dan uw hersenstof. Zij moge boven
etherisch zijn, zooals werkelijk 't gevàl is, doch we
zullen ons er mede te vreden stellen, dat ze bovenstoffelijk is, wat ze dan ook specia?-l moge wezen.

De stof trilt wel honderd maal zoo snel als de
een of andere zenuwstof, en daarom bezit het intellect een uitdrukkingsvorm, die niet de uitdrukking door middel van de hersens is.
Dit is 't punt, waartoe gij geleid wordt door
logische gevolgtrekking, en waarbij geen leemte
zich toont. 't Is voor den eersten keer, dat de
wetenschap eene duidelijke, bepaalde aanwijzing
heeft geleverd, die onbetwistbaar aantoont, dat
het intellect in den mensch in een tempo werkt,
waarin de hersens niet in staat zijn te werken
en daarom, wat 't intellect ook zijn moge, het
medium, waarin dit instaat is te werken, iets anders
is dan de hersens.
Geruimen tijd hebben we ons bewogen in eene
richting, waarmede elke materialist moet accoord
gaan. Onze laatste stap is om aan te toonen, dat
het intellect, 't welk onafhankelijk is van de hersens,
't welk in staat is zonder deze te werken, 'twelk
beter functioneert zonder deze, 't welk -helderder
en nauwkeuriger zonder deze werkt, den dood
overleeft. Ge ziet zelf, hoe langzaam we stap voor
stap verder gaan en ons in geen opzicht haasten,
ook geen sprongen maken, do~h stap voor stap
voortschrijden.
We spraken zooeven over het intellect, hoe 't
werkt zonder hersens en misschien zult ge zeggen,
dat het intellect nog op de eene of andere wijze
in verband staat met de hersens, doch we zullen
nu ook de hersens geheel dooden en dan zien of
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we kunnen aantoon en, dat het intellect, 't welk gedurende het stoffelijk leven in hen werkt, ook
zondp.r hen, na den stoffelijken dood, werkzaam is.
Hier nu hebben de menschen die gelooven in
de qnsterfelijkheid zich in eene zeer ongunstige
posit'e gebracht tegenover de logische materialisten
door aan te nemen, dat het leven van de ziel begint
met de geboorte.
't Is duidelijk genoeg dat, als de ziel vóór de
geboorte niet zou kunnen bestaan zonder lichaam,
't zeer onwaarschijnlijk is dat zij dit na dm dood
wel zou kunnen en dat de dood daarom hare werkzaamheid zou moeten laten eindigen. Deze meening
laat zich alleen verklaren door gebrek aan wijsgeerigheid, dat verlammend werkt op ons godsdienstig denken. Het verwerpen van het verstandelijk wijsgeerig grond-denkbeeld der reïncarnatie
en pre-existentie van de ziel heeft het geloof aan
de onsterfelijkheid der ziel den doodsteek ,toegebracht.
Wanneer men het begin der manifestatie, de
deelname van de ziel, afhankelijk stelt van het
stoffelijk lichaam, dan blijkt ook de afhankelijkheid van dit lichaam voor hare verdere deelname.
Laten we echter dit punt op zijde, daar 't niet
noodzakelijk behoort tot ons betoog.
't V olgende duidelijke bewijs hebben we verkregen
van de spiritisten of van zulke geleerden, als een professor CROOKES, die zonder zich te vereenzelvigen
met de spiritistische partij, zich toch heeft over-
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tuigd van de waarheid hunner beweringen door
eigen nauwkeurig onderzoek.
CROOKES is een zeer voorzichtig geleerde en
gebruikt niet 't woord "spirit" maar toont ' aan,
dat intelligente wezens, die vroeger hebben geleefd
in een stoffelijk lichaam, zonder zulk een lichaam
voortbestaan.
't Is natuurlijk onnoodig, dat het lichaam door
den dood is vernietigd, doch in de meeste gevallen was dit werkelijk 't geval. '
Wanneer iemand onder U zich de moeite wil
getroosten om de onderzoekingen van professor
CROOKES door te lezen 1), waarbij hij het medium
en de zoogenaamde materialisatie tegelijkertijd voor
oogen had, wanneer gij de berichten zorgvuldig
doorleest, onverschillig met welke vooroordeelen
ge begint, zoc zult ge moeten toegeyen, dat dit
bewijs zeer de aandacht en verdere navolging waard
is. Voorzeker, als iemand geen blik in het bericht
heeft geslagen, noch 't een of ander heeft gelezen
over dit soort van verschijnselen, zal hij waarschijnlijk de mogelijkheid bestrijden.
't Is een karakteristiek kenteeken van den mensch
dat hoe minder hij van een zaak afweet, des te
zekerder hij haar bestrijdt. Een groot voordeel is
't niets te weten, wanneer iemand in een zaak,
zooals men wel eens zegt "kogelvrij" wil zijn. Een
eerlijk man van de wetenschap is niet zoo gemakkelijk "kogelvrij"; hij is zeer voorzichtig. Hij zal
1) Researches in Spiritualism by Prof. WILLIAM

CROOKES.
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zeggen: "Ja, - ik geloof 't niet. 't is niet voldoende
bewezen". Voor onmogelijk zal hij 't echter niet
houden, terwijl een onwetend mensch dit met een
zekerheid zal beweren, die proportioneel is aan
den omvang van zijn - onwetendheid 1
Welnu ik neem aan, dat iemand de berichten
lezen wil; dat hij niet meent, alles in de natuur
reeds te kennen, niet denkt, dat alles, wat aanwezig is in 't heelal, zich binnen de grenzen bevindt
van zijne kennis. - Als een mensch dezen niet
juist zeer hoogen trap heeft bereikt, zoo zal hij
misschien een blik werpen in het betoog, dat een
man als CROOKES heeft geleverd. -- CROOKES heeft,
zooals gij misschien weet, een kleine lamp uitgevonden, die licht begint te verspreiden, zoodra ze
geopend wordt. De reden, waarom hij bij zijn spiritistisch onderzoek deze speciale soort verlichting
koos, was, dat 't zeer moeielijk is, eene materialisatie te verkrijgen onder de trillingen van licht,
die uitgaan van gaslicht, electrisch licht enz. De
materialisatie heeft gemakkelijker plaats in het
donker. Zoodra men het woord "in 't donker"
uitspreekt beginnen velen dadelijk te lachen en
zeggen: "Natuurlijk, in het donker is 't gemakkelijk
te bedriegen" Hiervan is echter geen sprake; 't is
net zoo als dat een electricien geen vonken kan
trekken uit een electriceermachine, als de atmosfeer
vochtig is. Misschien zult ge zeggen: "Ol dit is.
een uitvlucht I" maar dan zou die electricien u
uitlachen. De zaak is echter als volgt: Er bestaan

zekere combinaties van stof, die onder de trillingen
van de ether, welke worden opgewekt door zekere
lichtsoorten, niet gebonden blijven. Dat is alles.
Zekere stroombewegingen verwoesten deze groepeering van ethermoleculen. Welnu, omdat CROOKES
een scheikundige en een electricien is, was hij te
verstandicr
om 't als bewezen te beschouwen, dat
b
alleen duisternis noodig is om te kunnen bedriegen.
CROOKES dacht, dat er nog wel een andere reden
kon bestaan, en vond dit bijzonder soort lamp uit
(er is hier sprake van een phosphorpreparaat), opdat
de materialisatie in het donker kon plaats hebben.
Zood ra hij de klep van de lamp opende, kwam
de lucht in het phosphorpreparaat en deed de massa
gloeien, zoodat alles in de kamer zichtbaar werd.
Hij had namelijk opgemerkt, dat dit phosphorlicht
't beste stand hield tegenover genoemde stofcombinaties. Onder deze omstandigheden kon hij zien,
hoe het medium in zwarte kleeren op de sofa lag
en haar met de hand aanraken, terwijl vlak voor
hem stond de gematerialiseerde gedaante in 't wit en
hem toestond, tegelijkertijd ook haar aan te raken
met zijn andere hand. Zoo had hij beiden tegelijkertijd voor uogen. Geen gordijnen, geen donker cabinet
of iets dergelijks, beiden kon hij zien en aanraken
op 't zelfde oogenblik.
Een afdoend bewijs is dit voor ieder verstandig
mensch, wanneer de eerbaarheid en betrouwbaarheid van den onderzoeker bekend is, en ik durf
te beweren, dat de naam van SIR WILLIAM CROOKES

29
ten opzichte van eerbaarheid boven allen twijfel is
verheven en bij de mannen van de wetenschap
ook boven allen twijfel staat ten opzichte van de
betrouwbaarheid zijner waarnemingen.
Buiten genoemde reeks van proeven, bepaalde
hij 't gewicht van deze gematerialiseerde vormen,
gebruikte andere instrumenten om de krachten
aan te toonen die zelfs zonder zichtbare vormen
werkten. Zelfs was hij in staat te laten zien, dat
die wezens, die reeds door de poorten des doods
waren gegaan, in staat zijn gebeurtenissen uit hun
vroeger leven aan te geven, daar hij een lang
onderhoud met hen had.
Zulke proeven, niet steeds even nauwkeurig om
ze als wetenschappelijk betrouwbaar te bestempelen,
zijn later dikwijls herhaald geworden door duizenden spiritisten. Nog langer zulke feiten te bestrijden
is te groote dwaasheid; overal worden ze vermeld
en ge kunt ze nogmaals onderzoeken als ge ze
betwijfelt, omdat er wel eens bedrog bij komt.
Evengoed zoudt ge kunnen bestrijden dat er
echt geld bestaat, omdat er ook valsche munt in
omloop is. Zulk bedrog heeft plaats. en iedereen,
die onderzoeken wil, weet, dat zulks voorkomt.
Ik raad deze wijze van onderzoek niet aan, omdat
ik 't gevaarlijk en schadelijk vind; desniettemin,
wanneer de persoon een materialist is en zich
heeft laten leiden door de studie van het hypnotisme en de droomen tot aan dit punt, om zich
te versterken in zijne steeds wassende overtuiging,

moet hij eenige dezer proeven leeren kennen of
zelf nemen. Hij behoeft niet naar een beroepsmedium te gaan, daar drie of vier personen van
eene familie, wanneer ze zich er toe zetten, gemakkelijk in staat zijn zich toch te overtuigen,
dat aan gene zijde des doods intelligenties bestaan,
die zich werkzaam kunnen toon en.
Dit zeer eenvoudige expirement kan willekeurig
zoo dikwijls ge maar wilt, worden herhaald. Ge
kunt dit alles zelf onderzoeken.
Ik raad dit· alleen diegenen aan, die materialisten
zijn. Zijn ze dit, dan is 't de risico waard, om
tot eigen overtuiging te geraken. Zijn ze dit niet,
gelooven ze reeds aan het bestaan der ziel, dan
zullen ze langs dezen weg over den aard der ziel
niet veel ervaren. 't Is daarom dwaas zich in gevaar te begeven, wanneer daar tegenover niet een
overeenkomstige winst staat, doch hoe 't ook
moge zijn, we zijn nu stap voor stap genaderd
tot het bestaan van intelligente wezens, die we
kennen in 't lichaam en kunnen leeren kennen
buiten 't lichaam.
Een andere wijze van onderzoek, dat geen gevaar oplevert, ligt in 't feit, dat 's menschen ziel,.
die in een levend lichaam werkzaam is, na zekere
oefening, uit dit lichaa~ kan treden en onafhankelijk
hiervan de overtuiging ' kan opdoen ten opzichte
van zich zelf en ook, als hij wil, ten opzichte
van anderen. Nu ga ik een stap van den weg
af, waarlangs de wetenschap zich in den regel
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beweegt, maar die toch nog iedereen gemakkelijk
kan volgen. Wat ik tot nu toe heb behandeld,
was slechts 't A. B. C. van het onderzoek.
Wanneer ge een materialist zijt, begin dan hiermede en als ge onderzocht hebt, dan zult ge tot
de overtuiging zijn gekomen, dat eene levende
intelligentie kan functioneeren zonder hulp van
d(" hersens in en buiten 't stoffelijk lichaam.
Zijt ge zoo ver en hebt ge dit punt bereikt,
dan zijt ge misschien ook bereid u de moeite te
getroosten van de moeilijke proefnemingen die
thans volgen. Deze bewijzen alleen het bestaan
van de ziel, terwijl de andere slechts het bestaan
bewijzen van eene intelligentie buiten 'het stoffelijk
lichaam. Ik ga dus verder. Onder ziel versta
ik eene levende, zelfbewuste intelligentie, die volgens haar eigen wil verstandskrachten voortbrengt
en toepast en vervolgens in staat is hoogere krachten dan die van het verstand uit te oefenen, wanneer
ze zich ontwikkelt, groeit en zich op een hooger
gebied bezig houdt dan dat van het stoffelijke en
astrale (dat der gewaarwordingen) Zooals ik reeds
zeide, zijn de proeven zeer moeilijk en is eene
voortdurende oefening noodzakelijk. De oefening
in deze richting, - de Indiërs spreken van Yoga _
begint ermede uw lichaam en uwe hartstochten
ie brengen onder de heerschappij van uw verstand,
van uw intellect, zoodat ge bemerkt, dat het intellect iets hoogers is dan 't lichaam, iets machtigers dan de zinnen.
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Doe moeite 't een of ander hartstochtelijk verlangen waaraan ge tot nog toe gewend zijt toe
te geven te weerstaan, laat na, voedingsmiddelen
te gebruiken waarvoor ge een voorliefde hebt;
ontzeg u de een of andere soort van drank,
waaraan ge verslaafd zijt en die u opwekt; ontzeg
u 't een of ander genoegen, waarop ge bijzonder
zijt gesteld. Ik bedoel hiermede niet, dat ge 't u
voor altijd moet ontzeggen, doch slechts voor
korten tijd, alleen om u te overtuigen, dat er iets
in u is, 't welk dat deel van u beheerschen kan,
't geen ge uw hartstochtelijk en en stoffelijken aard
noemt. Doe iets, wat strijdt tegen den wensch
uwer hartstochten, kies een tijd, wanneer de hartstochten 't felst zijn en ge naar hunne bevrediging
verlangt; wanneer 't voorwerp uwer begeerte voor
u ligt en ge verlangend uw hand er naar uitsteekt, beheersch u dan en zeg: "Ik ben sterker
dan gij, ditmaal zult ge uw zin niet hebben."
't Eenige nut van deze proef is, dat 't u eenvoudig en zeker aantoont, zooals geen andere, dat
gij zelf niet uwe harstochten zijt en evenmin uw
lichaam, maar dat ge iets hoogers zijt - laat ons
't een oogenblik het intellect noemen - dat ge
het lichaam en de zintuigen kunt beheerschen,
niettegenstaande deze u dikwijls meeslepen.
Ik. zeg niet, dat ge u altijd kunt beheerschen,
ge kunt dit alleen door oefening leeren. 't Komt
voor, dat de hartstochten als ongetemde paarden
om zoo te zeggen den stang tusschen de tanden
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nemen, met verstand en al op hol slaan en gij
zelf hen achterna rent. De hartstochten sleuren
u voort, doch ge weet zelfs dàn, dat ge wordt
voortgesleept en ge gevoelt dat de hartstochten
sterker zijn dan gij en hun eigen gang gaan.
Zelfs als ge overwonnen zijt, kent ge nog het
verschil tusschen u zelf en de wilde, onstuimige
. hartstochten, die tijdelijk geweld over u uitoefenden.
Dit is nu wel een zeer primitief experiment, doch
hoogst nuttig om u te toonen, dat er iets in u
is, wat sterker is dan de zinnelijke gewaarwordingen.
"Ja", zult ge zeggen, "dat is het verstand".
"Natuurlijk weet ik, dat mijn denken hooger staat
dan mijne gewaarwordingen, dat mijn verstand mijn
lichaam beheerscht".
Welnu, houdt u dan daaraan en oefen er u in
totdat het lichaam u geen tegenstand meer bied~
en ge welgemoed alle ontberingen kunt verdragen,
zelfs de ergste, totdat gij geheel vermoeid en
uitgeput van den physieken arbeid, toch tegen een
kind, dat u last veroorzaakt, even vriendelijk,
bedaard en behulpzaam kunt zijn, als waart ge zoo
frisch als ooit. Dat heet het lichaam beheer=
schen. Houdt u er aan, u te oefenen tot ge dit
kunt. 't Is niet veel. Houdt u er aan, u te oefenen
tot ge bemerkt, dat uw lichaam slechts uw ondergeschikte, uw slaaf is, die werkzaam is of niet,
naarmate gij ' t wenscht en gij u schaamt, wanneer
het lichaam u tot handelingen noopt, die het verstand vervloekt. Voelt ge, dat dit de trap is, de trap,
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waarop de waarachtigen mensch moet staan?
De honden bijten, als ze honger hebben of woedend zijn; menschelijke wezens echter moesten
hebben geleerd zich zelf te beheerschen. 't Is werkelijk niet te veel wat gevergd wordt. Wanneer de
mensell zich beheerscht beteekent dit dat zijn verstand meester is van zijn lichaam.
Allen zullen 't wel daarover met mij eens zijn .
Laat ons aannemen, dat ge bereid zijt den volgenden
stap te doen.
Een eigenaardig iets is dit intellect, 't kan namelijk het lichaam beheerschen, de hartstochten en
zelfs zich zelf. Ge zult merken, dat 't gaarne overal
heen zweeft. Neemt b.v. een moeilijk boek ter hand,
dat ge wilt bestudeeren en begrijpen. Misschien
staat ge voor een examen en als ge het boek nog
niet dezen avond doorwerkt, zult ge worden afgewezen en zult u in uw loopbaan daardoor achteruit komen. Ge zet u dus aan 't werk en bestudeert
't boek, uw geest echter zweeft rond, wanneer gij
uwe gedachten wilt vestigen op een mathematisch
vraagstuk en komt ge tot de ontdekking, dat ge
aan iets geheel anders denkt. Uwe gedachten dwalen
af en telkens moet ge ze weder terugbrengen totdat ge het boek neerlegt en zegt:
"Och, ik ben er niet voor in een goede stemming; ik kan 't niet." Wat is dat nu voor een
denkorgaan ? Als 't werken moet, kan 't niet, niet
eens kan 't zijn plicht doen om dat 't niet in eene
stemming daartoe is. Spoedig zult ge u afvragen:
3
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"Op welke wijze kan ik dit intellect, dit denkorgaan
overmeesteren en beheerschen?" Ge geeft met deze
woorden zelf toe, dat er iets hoogers bestaat dan
't intellect - het "Ik". - Ik wil, dat 't intellect
datg-ene doet, wat ik noodig acht, dat 't zich houdt
bij het boek. Ge verzamelt uwe gedachten, ge
roept iets op, iets dat macht bezit en ge dwingt
daarmede 't intellect zich bij 't boek te houden
en 't houdt zich er mede bezig.
Wat is dit nu, dat dit heeft gedaan? 't Intellect
kon 't niet zijn, daar dit overal rondzweeft. Er
moet dus iets bestaan, dat instaat is, 't intellect
te beheerschen en te dwingen waar 't werkzaam
moet zijn.
Ge zult nu zeker zeggen:
"Dit "iets" heb ik thans ontdekt. Ik heb gezien
dat 't intellect boven de hartstochten staat; dit
weet ik nu, maar er is bovendien iets, dat
boven 't intellect staat en dat "iets" moet ik trachten op te sporen. Misschien is 't de ziel. Deze
kracht, die ik voel, die mijn zwervend denken beteugelt, deze wilskracht, die ik in mijn innerlijk
wezen bespeur, die mijne afdwalende gedachten
beheerscht en ze tot gehoorzaamheid dwingt, wat
kan dit wel wezen? Dit schijnt mijn eigenlijk ik
te zijn. Dit "Ik" beheerscht 't denken!"
Is dit punt bereikt en is men gewend zijne gedachten willekeurig op iets te richten, zoo zal men overtuigd wezen, dat achter 't intellect nog iets bestaat
dat dit beheerscht gelijk 't intellect de zinnen

en daarna mag de onderzoeker 't wel de moeite
waard vinden om voort te gaan en uit te vorschen,
wat dat "iets" is.
Gewoonlijk zal hij iemand, die hierin reeds wat
verder is, vragen,. Wat nu de volgende stap is die
gedaan moet worden. Ik voel, dat er iets machtigers, iets hoogers is dan de denkkracht. Op welke
wijze zal ik nu hierachter komen? Uit enkele
boeken, die hij wellicht leest of door personen,
die hem tegenkomen en die daaromtrent eene
verklaring kunnen geven, verneemt hij, dat er
zekere methoden bestaan - hoofdzakelijk meditaties - waardoor hij 't bewustzijn, dat boven
't denkvermogen staat, kan ontwikkelen.
Is iemand tot dezen wensch gekomen en treft
hij toevallig niemand aan, die hem kan onderwijzen, zoo kunt ge er van verzekerd zijn, dat hij
een passend boek zal vinden.
Dit boek zal hij koopen, misschien leenen uit eene
publieke bibliotheek en 't lezen of een vriend zal
hem zulk een werk brengen met de vraag of hij
dit boek soms al gelezen heeft? Hij zal op de
een of andere wijze een wegwijzer vinden.
Waarom? Omdat er altijd gevorderde zielen
waken en toezien, wanneer een strevende ziel 't
punt heeft bereikt, waarop zij rijp is voor verdere
stappen en waar hulp haar te pas kan komen.
Is nu juist geen ziel in een stoffelijk lichaam aanwezig om hulp te brengen, die gene ziel noodig
heeft, dan wordt ze daarheen geleid waar het boek
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te vinden is, waarin praktische aanwijzing wordt
gegeven.
Dit nu is de werkzaamheid van de helpers der
menschheid die de hulpzame hand bieden aan
zoekende zielen, hen de kennis doen toekomen die
noodig is en hen voorschriften over meditatie geven
ter bestudeering en uitvoering.
Wat gebeurt er vervolgens, wanneer deze voorschriften bestudeerd en ten uitvoer gebracht zijn?
EIken dag, met elke meditatie wordt het bewustzijn, dat boven 't intellect staat, krachtiger en
sterker; 't geeft een toenemend overtuigend bewijs
van zijn bestaan, 't ontsluiert zich, om zoo te zeggen, steeds meer en meer, tot de mensch op eens
erkent, dat hij met zijn intellect niet indentiek is,
doch ver daarboven verheven; hij begrijpt dan
zaken, die zijn intellect niet kan begrijpen; hij
wordt zich van gedachten bewust, die zijn intellect
vooruit zijn, en af en toe komt er een stroom
van gedachten, die 't intellect beheerschen en
wier oorsprong 't intellect zich niet kan verklaren,
ofschoon het ze erkent als waarheid wanneer ze
op de proef worden gesteld. En dan rijst de vraag:
"niet door eigen nadenken ben ik zoover gekomen,
evenmin door de logica en gevolgtrekkingen, maar
't kwam plotseling in mij op. Vanwaar is het
gekomen?"
Langzamerhand wordt men er zich van bewust
en zegt: 'Ot Kwam uit me zelf, 't komt uit een
hooger deel van me zelf, dat boven 't intellect

verheven staat en dat gedurende ' 't rusten van 't
intellect te voorschijn treedt". Want om te spreken
in een dikwijls gebruikt beeld: evenals het meer,
àat niet door den wind wordt bewogen, het beeld van
de zon, van bergen en bloemen duidelijk weerspiegelt,
het in beweging gebrachte echter slechts onsamenhangende d eel en reflecteert, zoo is 't ook met
het intellect. Wanneer 't rustig is, geeft't hooge
gedachten terug, doch als de wind van 't gewone
denken het beroert, dan komen slechts verstrooide
lichtflitsen te voorschijn. Alleen bij kalmte van
den geest openbaren zich de verheven gedachten.
Nu komt een andere, een hoogere trap.
De zich ontwikkelende mensch streeft er meer en
meer naar gelijk te staan met dit verheven denken;
tast er, om 't zoo uit te drukken, naar; tracht 't
als zijn "eigen zelf" te ondervinden; verzamelt
zijne krachten. en houdt zijn intellect geheel in
bedwang.
Op zeker oogenblik is, gedurende deze pogingen,
zonder voorteeken, bijzondere inspanning of iets
anders, waaraan de lage geest deelneemt, plotseling
't bewustzijn buiten 't lichaam en de mensch erkent
in zich 't levende bewustzijn en kijkt van buiten
af neer op 't lichaam dat hij verlaten heeft.
Dit feit vindt ge in de meest verschillende
geschriften op deze wijze beschreven. Zoo kunt ge
in een der Hindoe·geschriften lezen, dat de mensch
zoover kan komen om de ziel van het lichaam te
scheiden, gelijk men een halm uit zijne scheede
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kan trekken, die hem omgeeft. Of anders uitgedrukt,
als een mensch volkomen heerschappij over zichzelf
heeft, hij zich uit zijn lichaam kan verheffen in een
glanzend lichaam van licht, eene verklaring die
absoluut juist is.
't Lichaam, waarin de ziel opstijgt, de ziel zelf
is stralend en schitterend, is een lichaam des lichts.
Geen woord kan de verschijning beter beschrijven,
geen uitdrukking beter 't beeld weêrgeven.
De mensch verheft zich uit 't stoffelijk lichaam in
het lichaam van licht. Ik citeer dit oude geschrift,
opdat ge geen oogenblik zult gelooven, dat ik 't
over eene moderne verklaring heb. Al diegenen,
die de ziel werkelijk kennen, hebben deze ondervinding opgedaan; 't is het eindbewijs, dat de mensch
een levende ziel is. 't Is geen argu ment, . geen
overweging van het verstand, geen uitvinding, geen
gezag, geen geloof, niet van hooren zeggen, doch
van weten, van ervaring. Ik ken dit levende bewustzijn en 't lichaam, dat ik verlaten heb, is slechts
een kleed, dat ik heb gedragen. Dat is niet het
"Ik"; dit is niet "mijn zelf"; daar ben ik niet; ik
ben hier; - dàt heb ik afgeworpen, ik ben het
ontvlucht; ik ben er vrij van. En deze ervaring
waarvan in de oude geschriften wordt gesproken,
vinden we ook in andere; 't is steeds weer dezelfde
ervaring van profeten, leermeesters en zieners;
want niemand kan zonder zelfkennis te hebben
opgedaan, zaken de ziel betreffend, onderwijzen.
Zoolang hij slechts datgene herhaalt, wat hij

intellectueel heeft geleerd, mag hij een zeer nuttig
werk verrichten, maar hij bezit niet den stempel
van eigen ondervinding, die zoo overtuigend werkt
op diegenen , die hij onderwijst. Tweedehands kennis
kan gemakkelijker bestreden worden, eenige gedane
vragen kunnen in 't geheel niet worden beantwoord,
als ge slechts weet te herhalen, wat ge intellectueel
hebt geleerd.
Ook dit is een noodzakelijke trap; ik doe geen
uitspraak over u; allen moeten deze doormaken
om de andere te bereiken. Doch als er getuigen
voor de onsterfelijkheid van de ziel voor de wereld
moeten verrijzen, wanneer de wereld der negentiende eeuw hebben moet, wat de wereld uit vroegere
eeuwen bezat, levende getuigen, die uit eigen
ondervinding spreken over 't bestaan van de ziel,
dan moeten ook de menschen uit de negentiende
eeuw dezelfde school doorloopell, die te allen tijde
voor dit doel noodig was, want op die wijze is
eigen ondervinding alleen mogelijk en het bestaan
van de ziel boven alle mogelijkheid van twijfel en
strijd verheven.
In 't eerst is men wel verbaasd, verward of verbluft,
over 't wonder, dat gebeurd is, doch als 't zich
dag aan dag herhaalt, week op week, maand ~p
maand, jaar op jaar, dan wordt 't duidelijk, dat
't bewustzijn even werkelijk, ja nog werkelijker,
reëel er is dan 't bewustzijn in 't lichaam; want
telkens, als men terugkeert in 't lichaam, is 't
alsof men in een gevangenis komt; 't is, als kwam
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men uit de vrije lucht in een kelder of gewelf;
de blik is verduisterd, 't oor bijna doof, alle zielskrachten zijn beperkt en verlamd, ja ons lichaam
is waarlijk, zooals PAULUS, de groote ingewijde
't noemde, een lichaam des doods, niet een lichaam
des levens.
We noemen dit leven. 't Is eenvoudig 't beperkte
geketende, doffe en bekrompen bestaan, dat de
ziel een tijdlang lijdt om zekere stoffelijke kennis
op te doen, die zij op eene andere wijze, uit gebrek
aan passende werktuigen, niet zou kunuen verzamelen.
Bewandelt ge den weg der meditatie lang
genoeg, dan wordt dit hoogere leven, uw levendig,
werkelijk leven en ons gewone leven eene illusie,
een droom, waar veel te doen valt, waar plichten
te vervullen zijn, waar een taak is te volbrengen.
De wereld is echter een gevangenis, niet een van
leven en we zien dan in, dat we zelf de levende,
handelende, krachtige begrijpende intelligentie zijn,
voor wie de wereld open staat en de hemel haar
te huis (devachan), haar natuurlijke, aangewezen
woonplaats. Dit is de weg, waarop we tot 't afdoend
bewijs komen van 't bestaan van de ziel. Let op
het stap voor stap vooruitgaan.
We begonnen met stoffelijke proeven op 't stoffelijk gebied, dan beschouwden we in 't kort de
droomen en de deelname buiten 't werkelijke bewustzijn, dan hielden we ons bezig met 't gebruik
dat we konden ~maken van 't verschil tusschen

)
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lichaam, zintuigelijke indruk en intellect; toen
vonden we, dat er zich iets hoogers openbaarde
dan 't intellect, iets, dat werkelijker en machtiger
is en daarna, aangemoedigd door de lagere ondervindingen, drongen we door tot de hoogere en
betaalden den prijs. die voor 't verkrijgen dier kennis
der ziel uit ei gen ervaring betaald moet worden.
't Is waarlijk de moeite waard. Doch zonder den
prijs te betalen kan deze trap niet worden bereikt.
Ik beweer niet, dat ge vol ijver een leven van het
lichaam, van de zinnen en van 't intellect moet leiden
en tevens de ontwikkeling tot het hoogere leven
in u tot stand kunt brengen; ik kan u echter wel
verzekeren, dat alles, wat ge opgeeft, slechts genoegens zijn, die ge reeds zijt ontgroeid en die derhalve geen aantrekkingskracht meer op u uitoefenen.
Ge ontzegt 't u, evenals ge u het speelgoed
ontzegt als ge den kinderschoenen zijt ontgroeid;
ge vraagt er niet meer om, niemand neemt 't u
af of vernielt 't, ge verlangt er niet meer naar.
Eene hoogere vreugde hebt ge leeren kennen,
speelgoed van een hooger soort; 't intellect is ook
speelgoed, hoewel haoger dan dat der zinnen; ook
dat wordt erkend in de hoogere sferen des levens
als speelgoed.
Ge geeft een voor een deze genoegens op ; den
smaak hebt ge er van verloren, maar ge doet
beter uwe plichten dan ge vroeger deedt.
Bega echter niet de fout, die sommige menschen
begaan, om als ge begint met dit leven van aver-
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peinzing, in 't gewone leven rond te dwalen
als in een droom, u los te rukken van de werkelijkheid, zoodat iedereen zegt: "Nu, die is
zijn verstand kwijt I" Dit is niet de wijze van overpeinzing.
Overpeinzing of meditatie maakt den mensch
krachtiger, niet weeker of blinder, levendiger, niet
matter, opmerkzamer niet onverschilliger. De trap,
waarop de menschen droomerig zijn, is eene zeer
lage trap van de scholing van het denken, waarop
ze nog zoo zwak zijn dat ze hunne gedachten in
't geheel niet in hun macht hebben.
Altijd weer heb ik bemerkt wanneer ik mijne
eigen ervaring hier als voorbeeld mag aanhalen,
daar ik een groot eind op weg ben, en me zorgvuldig op deze wijze heb geoefend welke ik zooeven heb aangeduid - dat, als ik met menschell
te zamell ben, die zoo iets dergelijks niet eens
gedroomd hebben en die zich oplettende menschen
noemen - dat ik dingen zie, die zij niet zien, dat
ik dingen waarneem, die ongemerkt hun voorbij
gaan, dat ik op straat, in den trein bij menschen
de nietigste dingen opmerk, waar zij geen acht
op slaan.
Ik haal dit alleen aan om op te merken, dat
ge niet de heerschappij behoeft te verliezen over
de lagere geesteskrachten, als ge met vollen ijver
streeft, om de hoogere te ontwikkelen.
't Is een feit, dat ge hen veel meer in uw macht
zult hebben en juist omdat ze niet door ergenis,

opwinding en angst opwinden, ze bruikbaarder
zijn, als ge ze wilt gebruiken.
Juist 't gezonde menschenverstand komt eerst
recht te voorschijn; vernuft, logica, intelligentie,
voorzichtigheid, duidelijkheid, al deze eigenschappen drukken zich thans eerst recht sterk en helder
uit. De mensch wordt grooter, niet kleiner op 't verstandelijk gebied, omdat hij werkt op een hoogere
gebied van gene zijde van het intellect. Hij heeft zijn
leven gewonnen doch is niet beroofd van 't lagere,
"die echter zijn leven verliest, die zal het vinden."
Doet hij afstand van 't lagere, zoo ziet hij
't hoogere in volheid tot zich stroomen en tegelijkertijd is het lagere even energiek levend, als ooit. Hij
vraagt om niets, alles komt tot hem. Hij zocht
niets, alles komt zonder te vragen naar hem toe.
Hij heeft geen wenschen en de natuur overlaadt
hem met hare schatten. Hij stroomt uit, wat zijn
innerlijk vult, en niettegenstaande hij steeds ledigt,
is 't toch steeds weer vol.
Dit zijn de paradoxen van 't leven der ziel, dit
de werkelijkheid, die zich als waarheid heeft gestaafd, als 't bestaan der ziel is erkend; als ik
dezen avond niet heb getracht, door overreding
of door levendig afschilderen u te bekeeren, of
door een beroep op de gewaarwording en 't gevoel,
zoo geschiedde dit, omdat ik uw verstand stap
voor stap op deze wijze wilde bekeeren en dit
zonder gevoel of opwekking, zonder uw innerlijk
gevoel, uwe intuïtie aan te spreken, zonder, hoe-
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wel ik 't wel kon, mij tot die erkenning te wenden,
die in ieder uwer leeft, dat ge onsterfelijk zijt en
dat de dood geen macht over u heeft. Inplaats
me hier toe te wenden, waartoe ik 't recht had
heb ik u stap voor stap op den weg van het verstan~
geleid, ik heb u getoond, waarom ge iederen
nieuwen stap moet doen, nadat ·g e den vorigen
achter u had.
Ten slotte wil ik me nog tot diegenen wenden
die 't niet noodig hebben de onderste trappen
van dit moeitevolle pad te beklimmen, die geen bewijzen behoeven voor 't bestaan van de ziel, die doordrongen zijn van 't bewustzijn, dat ze levende
zielen zijn, die hoewel ze 't niet uit eirren
ervarin brr
b
weten, toch een diepe, niet te dooven overtuiging
ervan bezitten, die geen logica kan doen wankelen,
die geen tegenbewijzen accepteeren, die geen
spot, hoon en tegenwerping kan vernietigen. In
't nauw gebracht door "redenen", verward door
de "logica" blijven ze er bij: "Ik voel, ik weet,
ik ben eene levende ziel". Tot hen wilde ik zeggen,
maak u geen zorgen over de andere trappen; bekommer u niet om al de redenen, die ik als uitgebreide en veelvuldige bewijzen heb aangehaald,
om de materialisten te overtuigen. Vertrouw op
uwe intuïtie en verlaat u op haar waarheid. Deze
innerlijke stem zal u op geen verkeerd pad voeren.
't Is het zachte gefluister van u~ eigen bestaan en
vergt beslist geloof. Vertrouw de stem in uw binnenste. Neem 't voor waarheid aan, hoew~l de
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waarheid u nog niet is bewezen en handel in
overeenkomst met deze innerlijke overtuiging, als
zij u bewegen. Dan gaat gij over tot de methode
van mediteeren, die ik vluchtig aangaf. Neemt,
als ge wilt, zulke werken, waarin ze beschreven
zijn; begint daar mede.
Verlies geen tijd om 't betoog door te werken, waarvoor ge misschien niet zijt voorbereid; vertrouw op de stem van binnen, volg de
leiding, die zij u geven, die dezen weg doorloop en
hebben, die tot waarheid leidt. Spoedig zult ge
dan tot kennis geraken. Ge zult dan zonder veel
tijdverlies uit eigen ervaring weten, dat deze dingen
waarheid zijn.
Als de ziel tot u spreekt, wacht dan niet tot
het intellect gaat bevestigen, vertrouw de goddelijke
stem, geef gehoor aan de goddelijke aandrift; betreedt 't pad, dat de wijzen, profeten en leeraars der
menschheid hebben aangewezen en dat menig leerling als juist heeft bevonden, die in deze darren
b
wordt betreden en beeft getoond tot het ware doel
te leiden. Ook gij zult dan wetm, ook gij zult
dan deelnemen daaraan, ook uw stem zal dan door
eigen kennis bevestigen en ge zult u gevoelen als
eene levende, onsterfelijke ziel.
Dit is mijn uoodschap voor u, voor diegenen,
die geen bewijs noodig hebben en hun innerlijke
stem van intuïtie vertrouwen en nu ik deze boodschap breng, spreek ik niet van mij zelf, ik breng

met deze boodschap u niet nieuws, ik bevestig
alleen in deze dagen, in onzen tegenwoordigen tijd,
wat iedere profeet verzekert, wat iedere discipel heeft
geleerd, wat ieder goddelijk mensch heeft verkondigd.
Daarin ligt 't gewicht der uitvoering, niet in mijne
arme herhaling er van. Wat wil 't beteekenen, dat
eene ziel dàt als waar heeft bevonden, wat alle
groote zielen hebben verkondigd? Wilt ge autoriteit
hebben, zoo neem hun autoriteit. Verlaat ge u op
't woord van anderen, verlaat u dan daar op. Denk
echter, . dat wat ik zeg, in werkelijkheid niet met
mijne lippen wordt gesproken; doch met hun stem.
en dat ik u de getuigènis breng van alle tijden;
ik breng u de boodschap van een ontelbaar genootschap; ik, die zwak ben en arm aan kennis. beperkt
en weinig rijk aan ervaring, een dienaresse van die
groote broederschap en 't voor een hoog voorrecht
en innigste vreugde houd, Hen te dienen en te
gehoorzamen, ik spreekt slechts Hun woord.
Ik matig me niet aan het door mijne onderteekening, om zoo te zeggen, te bekrachtigen, hoewel
ik weet, dat 't waar is.
Ik beroep me op Hun getuigenis, die onwankelbaar en onaantastbaar daar staat, sinds de vroegste
tijden tot aan onze dagen, een onoverwinbaar leger
van machtige getuigen eener ontelbare gemeente
van profeten, zieners en leeraars, Hunne bode ben
ik, Hun boodschap predik ik. Ge kunt, indien ge
wilt, de waarheid daarvan zelf onderzoeken.
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