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MACHT

Tracht naar de Liefde, zoo ge macht

wilt hebben, om uw streven

naar goed, dus mensch’lijk leven,

bekroond te zien in dezen tijd.
Want Liefde is de groote kracht,

die steeds beslist, doch zacht

bemeesterd heeft de lage macht.

Hebt lief! De donkre sfeer om u

wordt dan verlicht en stralend;

een Englenheir afdalend

verdrijft de donkre sfeer geheel.

Want Liefde is het groote licht.

w'aardoor ;d ’t duistre zwicht.

En kenbaar wordt dan ’s menschen plicht.

Hebt Lief! ziet daar de een’ge wet,

die eeuwig, onverstoorbaar.

doch slechts gewijdden hoorbaar,

in d’ openbaringsvorm van ’t zijn

door daden spreekt; waardoor de tnensch

vervult zijn bartenwensch:

Steeds Eleiland zijn, tot aan zijn levensgrens.

LIEFDE,
van Geloof en Hoop de meerdere.

„Indien ik in de talen der raenschen

en der engelen spreek, maar ik heb geen

liefde , zoo ben ik een klinkend metaal

of luidende schel geworden.”
Paulus.

Wanneer Paulus in zijn brief aan de

Korintbiërs (Hoofdstuk Xlljberinnerd beeft,
aan de natuurlijke samenstelling van bet

lichaam Kristi (de Kerk), en aan de onder-

scheidende deelen, waaruit dat lichaam be-

staat, elk in bet bizonder werkzaam tot

heil van bet geheel, dan geeft hij een op-

somming der onderscheidene gaven in de

volgende bewoordingen:

»En God heelt sommigen in de ge-

meente (ekklèsia) gesteld: vooreerst

apostelen, ten tweede profeten, ten

derde leeraars, vervolgens krachten,

vervolgens gaven van genezing, be-

bulpsels, regeeringen, menigerlei talen.«

Door onkennis van het wezen der din-

gen, zien we nu, in onze omgeving, een

streven naar oud model Kerken te maken.

De zoogenaamde «apostolische gemeenten,®
meer op de letter der geschriften van het

N, T. acht gevende, hebben gemeend, door

het uiterlijke het innerlijke te kunnen be-

hulpzaam zijn. Hoogstwaarschijnlijk gehol-

pen door astrale krachten, hebben ze een

vorm in het leven geroepen, waarin niter-

lijk »a;postelenf profeten, evangelisten en

herdersa, als grootmachten werkzaam zijn.
En zelfs ook de andere, natuurlijke gaven
der oorspronkelijke kerk, meenen ze weer

in hunne gemeenten te voorschijn gei'oe-

pen te hebben.

De natuurorde is evenwel nog steeds

overal dezelfde. Het ontstaan der voimen,

door groei, gaat nog steeds van binnen uit.

En elke scbijn-vorrn zelfs, draagt voor hem,
die zien kan, de grondtrekken van het in-

nerlijk wezen. Slechts de onontwikkelde

kan door die schijnvorm tijdelijk bedrogen
worden; de gedeeltelijk ontwikkelde begint
reeds door die schijn-vorm heen te zien,
en de leugen te ontdekken.

De openbaringsvormen der oorspronke-
lijke kerk in: apostelen, profeten, leeraars,
krachten enz., enz. waren getuigen van

geestelijk leven in onderscheidene personen
zichtbaar geworden. En wijl bij de Korin-

Ihiërs en anderen, de geest der afscheiding
werkzaam werd; en de idee van meei of

minder begaafd met geestelijke vermogens
bij eidcelen, een zelfminaehten had te voor-

schijn geroepen, achtte hun leeraar Paulus

het noodig, hen te herinnei'en aan de ge-

lijke waarde der onderlinge leden. Gelijk
hun aardsche lichaam onderscheidene leden

had, ilie gezamentlijk de vorm van lichaam,

als liciiaam gaven, zoo ook de kerk. Daar-

om waai schouwde hij voor de zelfminach-

tonde zucht, iets anders in de Kerk te wil-

len zijn, dan men door natuurlijke ont-

wikkeling geworden was. Elk in het bizon-

der roeping te volgen, en dat te

zijn wat hij door natuurlijke ontwikkeling

geworden was. De ontwikkeling naar den

geest openbaarde zich in het lichaam der

kerk als ; apostelen, profeten enz. enz. doch



die openbaring des geestes was en bleef

voorshands individueel. Niet alle leden wa-

ren apostelen, profeten of leeraars; niet

allen hadden gaven van genezing; niet allen

spraken in talen; niet allen waren uitleg-

gers. Naar den aard van het individueele

leven was de openbaring des geestes in

ieder bizonder. Te ij vei-en naar de grootste

gaven, acht hij nuttig, doch een uitnemen-

der wijst bij verder aan :
Hoofdstuk XHI vangt dan aan, meteen

toelichting der onderscheidene gaven, die

in de gemeente ter openbaring komen; doch,

zegt Paulus, leerende: «indien ik de talen

der menschen en der engelen spreek, maar

ik heb geeti liefde, zoo ben ik een klin-

kend mefaal of luidende schel geworden.

En indien ik profetie heb, en ik weet al

de verborgenheden en al de kennis; en in-

dien ik het geloof heb, zoodat ik bergen

verzet, maar ik beb geen liefde, zoo ben ik

niets. En indien ik al mijne goederen zou

uitdeelen, en indien ik mijn lichaam over-

opdat ik verbrand zou worden, maar

Tk heb geen liefde, zoo b:iat het mij niets.®

Zoo wij nu weten dat Liefde, de men-

schelijke benaming is voor Het Ongenoemde,

Het eeuwige; de oerkern aller dingen, door

enkelen God genoemd, dan kan het ons

duidelijk worden, dat elke gee.stesgave, hoe

schitterend en begeerenswaardig ook, in-

onze schatting toch slechts wezenlijke waar-

de heeft, wanneer hare oerkern Liefde,

er door openbaar wordt. Geloof, een macht,

die bergen verzet, groote moeilijkheden in

het aardsche leven overwint, de mensch

een half-god kan doen schijnen voor zijn

medemensch; de Hoop, een macht, die zelfs

zichtbaar, zwakke nietige wezentjes zoo be-

zield, dat ze vaak het genoenid onmoge-

lijke, mogelijk maken; deze beide, waarlijk

grootmachten voor den aardsche mensch,

zijn slechts de stralen, die vaak onbewust

voor den bezitter, uit de bron van het

eeuwige in ons, de dnefde, vooilkomen.

Naar Paulus be.schi ijving van de Liefde,

kunnen wij nu, door zelfbeschouwing er-

varen, hoevei' onze ontwikkeling gevorderd

is: »De Liefde is lankmoedig, zij is goe-

dertieren® ; twee eigenschappen die het ken-

merk van ware ot)twikkeling geven. Het

zijn niet de »laat maar w^aaien»ideeën, der

lagere natuur, de onverschilligheid bij het

waar nemen van de heerschzucht der booze

elementen in en om ons; maar juist inte-

gendeel, de moed, die onnoembaar lang

duurt, en daarom zoo tei’echt in onze taal

lankmoed genaamd wordt. Het bestrijden

der over'heersching van de hartstochten

waat vaak gepaard met rnoedbenemende

fnvloeden, van binnen en van buiten, door

fouten, die bij het bestrijden plaats vinden.

Niet de hartstochten, maar de overheer-

schino' der hartstochten moet bestreden; en

zie dit oeschiedt beslist alleen door de

eigenschap der Liefde: Lankmoed. Het is

LÏe[de%\ie ons een
blik gunt in de oor-

zaken, der overheerschrng van de harts-

tochten; het is de Liefde, die ons het mid-

del wijst, bij het oogsten dier vruchten,

ander’e oorzaken in het leven te roepen.

Zoo werkt die heerlijke vrucht Lankmoed.

Zij is tevens goedertieren; dat wil zeg-

gen: Tegenover haat en verachting ja zelfs

miskenning, behoudt zij ons hii groeikracht

van het goede. Zij geeft ons het vermogen

kwaad met goed te vei gelden; het kwade

om te zetten in het goede. Voorwaar, een

eigenschap, die slechts bij hooge ontwik-

keling steeds zichtbaar wortlf, doch die in

beginsel ieder waarachtig strever naar Zelf-

ontwikkeling af en toe Isij zich moet ont-

dekken.

Hooren we Paulus’ beschrijving verder:

»de liefle is niet afgunstig ;n do))r dat zij
ons leert, ons te bepalen bij de zelfbe-

schouwing, en ruimschoots arbeid geeft aan

zelfontwikkeling, gunt ze ons tevens het

heerlijke lic.ht, clat van de ontwikkeling in

onze omgeving straalt, zoodat er een ziêle-

blijdschap geboren woi’dt, bij het waarne-

men der ontwikkeling van onze naasten.

De Idefde, be|iaalt steeds bij de eenheid,
die we met den naasten gemeen hebben,
derhalve: »de liefde praalt niet, is niet op-

geblazen, handelt niet onwelvoegelijk, zoekt

het har-e niet, wordt niet verbitterd, rekent

het kwade niet toe, verblijdt zich niet ovei-

de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met

de waarheid falötheia niet bedektej. Zij

verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen,

hoopt alle dingen, duldt alle dingen.«

Ontwijfelbaar zullen vele lezers, it) deze

beschrijving der karaktereigenschappen der

Liefde, bij zelfbeschouwing, vinden dat er

nog veel van het tegenovergestelde, juist

bij hen aanwezig is. In plaats van Lank-

moed, ongeduldig; in plaats van goedertie-

ren, dikwijls kwaadaardig, driftig, afgunstig,
in plaats van niet afgunstig; enz. Welnu,
laat ons dan de rekening eens opiriaken,
en elk voor ons zich bekennen, waaraan

we ons schuldig voelen, doch met hel hei-

ligste voornonen te streven riaar hel bezit

der eigenschappen der Liefde, die we nu be-

kennen moeten nog te missen. Zeker zal dan

de in ons wonende kernbron: de Liefde,

gaan gloeien, en af en toe de een of andere

straal zich door onzen woorden en daden

kenbaar voor anderen openbaren; ons zal

het dan geschieden, dat men ons bekend

maakt, met een heerlijke vrucht, die we

onbewust in het leven hebben geroepen,
door de openbaarwording van de eigenschap
der in ons wonende Liefde.

In plaats van het enkele streven naar

meer geloof, meer kennis, meer in de toe-

komst zien, zal ons streven w’orden naar

een meerdere openbaring van liefde. En

zelfs een openbaarworden van liefde in den

laagsten graad van onze dier-menschelijke
toestand zal getuige worden van de in ons

wonende geest. Paulus gaat voort met de

troostvolle mededeeling: »De 'Liefde ver-

gaat nimmermeer; maar hetzij profetiën,

zij zullen teniet gedaan worden.® Deze be-

hooren immers tot de moedgevende of

waarscbouwende lessen gedurende den pel-

grimstocht, en hebben dus slechts tijdelijke
waarden. «Hetzij talen, zij zullen ophou-

den,® zoodra de aardsche, natuurlijke af-

scheiding opgebouden heeft. En dit geschiedt
wel eens at en toe, zelfs gedurende de pel-
grimstocht, wanneer de insmeltirig en waar-

achtige vereeniging met Het Al genoten
wordt. «Hetzij kennis, zij zal teniet gedaan
worden. Want wij kennen ten deele, en

wij profeteeren ten deele; doch wanneer

het volmaakte zal gekomen zijn, zal het-

geen ten deele is teniet gedaan worden.

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,
liacht ik als eeti kind, oordeelde ik als een

kind; toen ik een man geworden ben, heb

ik teniet geilaan hetgeen des kinds wtis.

Want wij zien nu door een donker glas *),
ncvclachtig, maar dan van aangezicht tot

a ingezicht; nu ken ik ten deele, maar dan

zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie;
doch de meeste van deze is de liefde.(.(.

Zoolang de reis duurt blijven deze drie:

G(dool', Hoop en Liefde den pelgrim bij.
Geloof doet hem voorwaarts gaan en geeft
hem zelfs de kracht menige lunderpaal op

zijtvweg, te verwijderen; de Hoop verschijnt,
wanneer de moeilijkheden des levens, het

uitzicht verhinderen, ja dikwijls, wanneer

alles van het tegendeel gewaagt, wat naar

menschelijke berekening, nu verschijnen
moest; dan ontwaakt dit rnachtigwerkend
geschenk van den Vorst des Lichts, die ze-

telt in het menschelijk hait; doch zich in

zijn glorie niet kon open baret), door de

zieletwijfeling, die aanwezig w;is.

De meerdere is en blijft de Liefde. Zij
is de bron waaruit zelfs geloof en hoop
als helpende krachten ontstaan.

Geloof en Hoop zijn tijilelijke helpers,
doch de Liefde is eeuwig. Door haar en

haar alleen bestaat en vergaat tevens alles

wat vormen heeft. Zij is scheppend en ver-

anderend steeds werkzaam, totdatalles van

haar dooiairongen, de eenheid in volle lui-

ster openbaart.

Een PelgrirastocM. - Verlossing door den

„dood”.
Cit Ricii ird Wagiicr’s gesolirif'teii, door J. C.

IV.

Eindelijk betrad ik de straten van Wee-

nen; het einde van mijn pelgrimstocht was

bereikt Met welk een gevoelens trok ik dit

Mekka van mijn geloof binnen ! Alle moei-

lijkheden van den langen en vermoeien<len

wandeltocht waren vergeten; ik was aan

het doel, binnen de muren, die Beethoven

omgaven.

Ik was te diep bewogen om dadelijk aan

de volvoering van mijn doel te kunnen

denken. Wel was het eerste waarnaar ik

vroeg: waar Beethoven w'oonde, doch alleen

orn in de nabijheid logies te kunnen zoe-

ken. Vrijwel vlak tegenover het huis, waarin

de Meester woonde, bevond zich een niet

al te voornaam logement; daar huurde ik

mij een klein kamertje op de vijfde ver-

dieping en daar bereidde ik mij voor op

de grootste gebeurtenis mijns levens, op

een bezoek bij Beethoven.

Nadat ik twee dagen had uitgerust, ge-

vast en gebeden, doch de stad Weenen

nog met geen blik nader had bekeken, vatte

ik eindelijk moed, verliet mijn logement,
en stak regelrecht over naar het merk-

waardige huis. Men zeide mij dat de heer

Beethoven niet thuis w'as. Dat kwam mij
heel goed te

pas, want daardoor won ik tijd

*) Het Griekaclie woord, dat ook een spiegel be

teekent, wordt gebruikt voor een venster, hetwelk

toentertijd van tialf doorschijnend glas vooralen waa.



qH! opnieuw tot nnijzelf te komen.

zien mij in den loop van den dag echtei

nog vier maal hetzelfde bescheid werd ge-

geven en wel op een telkens iets krachtiger

toon, hield ik dezen dag voor een onge-

luksdag en gaf ik mistroostig mijn bezoek

OP- I

Toen ik naar mijn logement terugslen-

terde, klonk mij uit de eerste verdieping
tamelijk vroolijk een groet tegemoet van

mijn Éngelschman. |
))Oebt ge Beethoven gezien?« riep hij

mij toe.
_ _

_

«Nog niet, hij was niet te treffen,® ant-

woordde ik, verwonderd, dat ik heirr nu

hier weer moest ontmoeten. 0[) de trap
kwam hij mij tegemoet en nondigde mij

met opvallende vriendelijkheid uit, in zijn

kamer te komen. «Mijnheer,® zeide hij, «ik

heb u heden al vijf maal naar Beethoveri’s

huis zien gaan. Ik ben reeds vele dagen
hier en heb in dit sjofele hotel intrek ge-

nomen, om dicht bij Beethoven te zijn.
Geloof mij, het is heel moeilijk. Beethoven

te sirr-eken te krijgen; deze gentleman is

zeer nukkig. In het begin ben ik zes keer

naar hem toe gegaan en telkens ben ik af-

gewezen. Nu sta ik ’s morgens vroeg op

en zet mij tot ’s avonds laat aan het ven-

ster om te zien wanneer Beethoven uitgaat.
Deze gentleman schijnt echter nooit uit te

gaan.®

«Dus gij gelooft, dat Beethoven ook heden

thuis is geweest en mij heeft laten afwij-

zen?® riep ik verbijsterd uit.

«Natuurlijk, gij en ik, wij zijn beiden

afgewezen. En dat is mij zeer onaangenaam,

want ik ben niet gekomen om Weenen te

leeren kennen, maar Beethoven.®

Dat was voor mij een heel droeve tijding.
Niettemin beproefde ik den volgenden dag

weer mijn geluk, doch wederom vergeefs

de poorten des hemels bleven voor mij

gesloten.

Mijn Engelschman, die mijn vruchtelooze

pogingen steeds met de meest gespaniien

aandacht van zijn raam uit gadesloeg, had

nu ook door het inwiiinen van inlichtingen,

ervaren, dat Beethoven toch niet buiten op

straat huisde. Hij was zeer verdrietig ge-

stemd, maar grenzeloos volhardend. Daar-

entegen was mijn geduld spoedig uitgeput,
want ik had daar ook meer reden voor dan

hij; een week was reeds verstreken en de

opbrengst mijner galops veroorloofde mij
in ’t geheel geen lang oponthoud te Wee-

nen. Ik begon meer en meei'te vertwijfelen.
Ik deelde iidjn smarten mede aan den

waard van bet logement. Deze glimlachte

en beloofde, mij de reden van mijn ongeluk

te verklaren, wanneer ik de gelofte atlegde,
het niet aan den Engelschman te verraden.

Aangezien ik eenig vermoeden had omtrent

mijn ongeluksster, deed ik de verlangde

gelofte.

«Ziet ge® zoo zeide nu de eerlijke
waard «er komen hier zeer veie Engel-
schen om mijnheer von Beethoven te zien

en te leeren kennen. Dat verveelt echter

mijnheer von Beethoven erg en hij is zoo

W'oedend over de indringerigheid van die

heercn, dat hij het iederen vreemdeling

glad onmogelijk maakt, tot hem door te

dringen. Hij is een eigenaardig heer en

men moet hem dit vergeven. Voor mijn

logement brengt dit echter aardig geld in

de lade, want het is gewoonlijk goed bezet

met Engelscheu, die tengevolge van de

moeilijkheden, die eraan verbonden zijn
om Beethoven te spreken te krijgen, zich

gedwongen zien om langer mijn gasten te

zijn dan anders het geval zou wezen. Nu

gij mij echter hebt beloofd, deze heeren

niet te verjagen, hoop ik een middel voor

u te vinden, hoe gij Beethoven kunt ont-

moeten,ft

Dat was zeer stichtend; ik, arme duivel,
bereikte dus mijn doel niet omdat ik voor

een Eiigelschman doorging! O, mijn voor-

gevoel was gerechtvaardigd; de Engelsch-
rnan was mijn verderi! -—Oogeiiblikkelijk
wilde ik het Ijgement verlaleii, want in

elk geval werd iii Beelhoven’s huis ieder

voor eon Eiigelschman gehouden, die hier

logeerde en dus reeds daarom was ik in

den ban. Niettemin hield mij echter de be-

lofte van den waard nog terug, die mij

immers een gelegenheid wilde verschaffen

om Beethoven te zien en te spreken. De

Engelschmaii, dien ik nu hartgrondig ver-

alscijuwde, was intusschen met allerlei in-

liigues en omkooperijen begonnen doch

allijd zonder gevolg.
Zoo verstreken wederom verscheidene

vruchlelüoze dagen gedurende welke het

geld, dat mijn galops hadden opgebraclit;
zichtbaar verminderde, toen de waard mij

eindelijk in verlrouweii mededeelde, dat ik

Beethoven niet kon missen, als ik maar

naar een bepaalden biertuin ging, waar hij

bijna dagelijks op een vast uur placht te

komen. Tegelijk verkreeg ik van mijn raads-

man onfeilbare aanwijzingen omtrent de

persoon van den groeten Meester, waardoor

het mij mogelijk zou worden, hem te her-

kennen. Ik leetde op en besloot mijn geluk
niet tot den volgenden dag uit te stellen.

Dat hel onmogelijk was, Beethoven ooit

bij het uitgaan te bespieden, kwam, omdat

bij zijn luns steeds door een achterdeur

verliet; dus bleef mij niets over dan de

biertuin. Evenwel was mijn zoeken daar

naar den Meester zoowel dezen als de beide

volgende dagen vergeefs. Eindelijk, op den

vierden dag, toen ik weder op het bepaalde

uur mijn schreden richtte naar den nood-

lottigen biertuin, moest ik tot mijn ver-

iwijieling gewaarworden dat de En-

gelschman mij voorzichtig en bedachtzaam

111 de verte volgde.
Wordt vervolgd.

Over (jieestemuaterialisaties.

Uit het boek «Hypnotisme en Spiritisrneft
van prof. Dr. Liapponi, lijlarts van Paus

Pms Xen Leo Xlll iDoor Johanna v.

D. W. medegedeeld uit «Lebensspurenft).

Slot.

Tegen het einde van het jaar 1905 brach-

ten eerrige aanzienlijke Italiaansche bladen*)
berichten over van wonderbare gebeurte-

nissen, welke in nauw verband moesten

staan tot de in het vorig nummer ver-

melde materie.

*) Giornale d’ltalia. 16, 21 cn 26 Nov. 1905,

Corriere delle Puglie, Bari 10, 15, 21 en 25 Nov.

en I Dec. 1905.

Eonigszins onzeker waren eenige om-

standigheden en datums aangegeven. Men

kan echter niet maar eenvoudig de daarin

vermelde voorvallen loochenen, daar zij
door mannen als Berardi Pasquale, bisschop
van Rufo en Bitonto, den aartsbisschop
Guillio Baccaro von Bari, den aartspriester
Balarelli von Terlizzi, den politiedirecteur
Carrnarino en den afgezant Mellusi von

Bari, den arts Ralïaele Cotugno von Rufo,
den VValdenser pastoor Vito Carretti, een

redacteur der Oorriere delle Puglie be-

vestigd werden. Ook wij hebben particu-
liere geheel betrouwbare respectabele lieden

over de voorvallen ondervraagd.
Het komt ons niet van gewicht]ontbloot

voor eenige dezer zeldzame gebeurtenissen
neder te schrijven, zij het dan ook niet bij-
wijze van kroniek. Zij betrellen de kinde-

ren van Pansini, in wiens luns sedert 1901.

zonderlinge en onverklaarbare gebeurtenis-
sen voorvielen.

Eens op een avond werd de jongen Al-

fred, destijds slechts zeven jaren oud, plot-
seling door een slaap overvallen, welke zich

daarna meermalen herhaalde. Opmerkelijk
is dat dit voor het eerst voorkwam, nadat

hij eenige keeren achtereen aan een spiritis-
tische seance had deelgenomen. Gedurende

deze aanvallen sprak Alfred niet zelden

met een zeer ongewone stem, als een rede-

naar, gebruikte somwijlen talen, die hem

onbekend waren, zooals Fransch, Latijn
en Grieksch en reciteerde enkele gedichten
uit de «Goddelijke Kornedieft evenzoo won-

derlijk.
Een andermaal beloofde Alfred bij een

dergelijkeii aanval een goeden maaltijd aan

te richten. En weakelijk, nadat de tafel

voor de familie gedekt was, bevond zich

op een sclrotel meer dan een half kilo

worst met een daarbij behoor'end nationaal

gerecht. In het bed van Alfred waren ver-

scheidene groote stukken suikerwerk.

Op raad vatr Bisschop Berari werd de

jongen in het Seminarium van Bitonto op-

genomen en bracht daar een paar jaar in

volslagen rust dooi'. Doch ook ver-

oorzaakte hij vele merkwaardige gebeurte-
nissen. tiet kwam eens voor, dat iemand

hem over eene zaak ondervragen wou, de

vraag echter niet uitte, doch slechts bij
zichzelf dacht en dat

gene schriftelijk on-

bewust een antwoord gaf.
Eens werd hij bij een spiritistische se-

ance verzocht, welke drie zijner leeraren

bij woonden. Slechts ongaarne nam de jon-
gen daaraan deel. Op een tafel werd een

diiehoekig carton geplaatst, waarop de let-
ters van hot alphabeth geschreven stonden.
De zitting begon met de volgemle samen-

spraak :
»Wdt ge OHS antwooaden.®

«Jawel, doch de driehoek moet van hout

zijn.®

»Wij hebben echter niet zoo een.«

»lk heb er reeds een gemaakt en gij zult

hem in de keuken in een nap vinden.®

En werkelijk in een casserole bevond

zich een driehoek uit hout, welke met zeld-

zame nauwkeurigheid bewerkt was. Aan

de hoeken waren spijkers, welke in het

midden glad doorgesnederi waren.

»VVaar hebt ge dat gemaakt?«

Ban.« Daarbij werd de straat en de



woning aangeduid, waar inderdaad een

schrijnwerker zijn werkplaats had.

Na tien jaar keerde de jongen van het

Seminarium bij zijne familie terug en van

toen afaan kwamen weder nieuwe ver-

schijnselen voor waaraan niet slechts hij
alleen doch ook zijn jongere achtjarige
broeder Paul onderworpen was.

De jongens bevonden zich eens te Ruvo

om negen uur in den morgen en om half-

tien bevonden zij zh h te Molfetta voor het

Capucijnerklooster zonder te weten hoe en

w'aarom.

Op eon anderen dag zond de familie

Pansini, toen zij juist aau tafel gegaan

waren om hall-een den kleinen Paul om

wijn te Italen. Deze liet een goed half uur

op zich wachten zonder w'eerom te komen.

Na verloop van dit half uur verdween eens-

klaps ook Ailred. Om één uur bevonden

heide zich in een hark op het meer hij
Barletta in de lichting van Trinitapolis.
De jongens begonnen te sclireien, daarop
liet hen de schipper, die beweerde door een

onbekende betaald te zijn geworden, hij het

terugkeeren aan land gaan. Een koetsier

welke hen erkende bracht hen naar Ruvo

terug w’aar zij dionzelfdeu dag om half-

vier aankwamen. Vervolgens bevonden zij
zich in weinige minuten en op vei’schillen-

de tijdstippen achtereenvolgens te Bisceglie,

te Gievinazzo te Mariotta te Terlizzi, van-

daar keerden zij, hetzij door de Imlp van

vrienden of der politie naar huis terug.

Eens bevonden zich de beide kinderen

om vijf minuten over hall-twee op de hoofd-

plaats te Kuvo en om kwart voor tweeën

d.w.z. na tien minuten in Trani voor de

deur van hun oom Girolamo Maggiore.
Nadat Alfred in hypnolischen toestand ge-

vallen, ondervraagd was. antwoordde hij

tot verbazing van allen op vele moeilijke

vragen; o.a. deelde hij mede, dat hij niet

overmorgen doch eerst over veertien dagen

zou vertrekken. Den tweeden dag daarop
w-erd het paard van Maggiore ziek, toen

nam de tante een koetsier om de neefjes

naar Ruvo te doen brengen. Echter ter-

nauwernood waren zij aan hunne ouders

teruggegeven toen zij opnieuw verdwenen

waren en zich te Trani bevonden. Toen

men hen weder te Buvo liet terugbrengen
verdwenen zij w'ederom en bevonden zich

te Bisceglie. Vandaar begaven zij zich in

de overtuiging te tevergeefsch tegen hoo-

gere krachten te strijden, naar Trani om

daar het einde der veertien dagen af te

wachten. Met deze gebeurtenissen ging de

moeder der kinderen naar den bisschop

Berardi en smeekte hem Alfred, weder in

het seminarium op te nemen. Terwijl de

vrouw met de bisschop tezamen spraken

en zich omkeerden om den jongen te roe-

pen waren de beide knapen opnieuw en

op onverklaarbare wijze verdwenen.

Deze daadzaken zijn mij wezenlijk en

door den betrokken Allred Pansini zelve

schriftelijk bevestigd geworden. De bisschop

Berardi had de goedheid inij het schrijven

te overhandigen.

Het behoeft geen bizondere vermelding,

dat in het geval der kinderen van Pan-

sini het verrassendste en onverklaarbaarste

feit de oogenblikkeiijke of minstgeuoraen

kollossaal snelle verplaatsing bij een ver-

wijdering van eenige kilometers is.

Gezag* en Ontzag.
(Overgenornen ten bewijzen der vooruit-

gang der ideeën uit Het Nieuwsblad voor

Nederland).

Het woord »gezag« klinkt velen onvrien-

delijk in de noren. Dat heelt zijn i'eden.

Er wordt heel wat gezag uitgeoefend, dat

loodzwaar drukt en de vrijheid aan banden

legt, ja, alle vrijheid doodt.

Het brutaal gezag, door grove willekeur

uitgeoefend, wekt wrevel.

Maar gezag, in goeden zin, is onmisbaar.

Geen verbond van menschen is denkbaai'

zonder dat. leder, die tot zekere gemeen-

schap behooi't of toetreedt, wat, dat in dien

kring orde moet wezen en dus bepalingen

gelden, w'aaraan ieder zicti te onderwerpen

heeft. Een huis, een schooi, een of andere

vereeniging, een keik, de maatschappij,—
overal zijn wetten en reglementen, voor-

schriften, waarnaar men zich heeft te voe-

gen, ook ai strijden zij soms met het jter-
sooniijk gevoelen van een der leden. Mis-

schien is men later in de gelegenheid in

die bepalingen wijziging te brengen, door

eigen zienswijze in liet licht te stellen, maar

zoolang het niet is, moet de wet w'orden

opgevolgd.'
Zoo behooren er ook menschen te zijn,

die de wet handhaven en er voor zorgen,
dat zij wordt nageleefd. Die hebben dus

het
gezag in handen; 6f de natuur heeft

bet hun opgelegd of de leden der gemeen-
schap hebben hen daartoe benoemd.

Dat gezag kan nergens worden gemist.
De menschel!, met dat gezag bekleed, moe-

ten de macht hebben desnoods te dwingen
tot opvolging der voorschriften.

Slot volgt.

Wenken.

Bezint eer gij begint: de grieve volgt
de grap.

Voorrecht gaat vaak vóór recht.

Het zijn veelal kleine geesten, die het

groote woord voeren.

BERICHT.

Ter bespreking ontvangen van de Uit-

gevers-Vereeniging »Vrede<(: Geschriften

over het ingekeerde leven, onder Redactie

van Dl’. Louis A. Baehler, 11. Over de te-

genwoordigheid Gods en de overgave aan

zijne voorzienigheid, door Joharmes Berni-

cus de Louvigni (geb. 1602, gestorven 1659).
Pi'ijs 50 cent. Volgend nummer.

Red. L. en W.

Correspondentie.
W. J. Sch. Valkenburg. Uwe opmerking

is juist, ik veronderstel dat de meeste lezers

van ons blaadje, de fout zelve verbeterd

zullen hebben. Zeker moet de zin iii het

stuk »De oorspronkelijke Kerk« als volgt

gelezen worden: »Ilet is de Kristos in ons,

ons ware wezen, die ons het nietige en ver-

gankeiijke van aardsch genot aaiitoont.a

Red. L. eii W.

Onderslaatide abonné’s worden verzocht,

hun abonnementsgeld op te zenden, de

postkwitanties kwamen onbetaald terug.

W. E. H. te Rüssurn.

J. H. B. te Rotterdam

J. E., A. W. v. K., D. S., 1). v. G. en A.

de V., allen te Amsterdam.

.1. M. te Zaandam, lo orde ontvanweii,

onzen dank daarvoor; en aan uw verzoek

zal wGi’ileu voldaan.

De Admin.

iTËriit.awaöüDljVG.
Ontvangen Steun penningen voor de uit-

gave van L. en W.

Van G. W. te Midlum f 0,00; G. K. f 0,50 en

C. 11. f 0,60 beiden te Wormerveer; J. K. teWest-

zaan f 0,50 ; A. L. f 0,50 en J. G. f 2,50, beiden

te Amsterdam; S. te Haarlem f 0,50. Allen met

inbegrip van kwartaal-abonnemcnt.

Aau allen die hun abonnementsgeld ver-

hoogden met een steunpenning, onzen dank.

De Admin.

VOORDRACHTEN.

ROTTERDAM 24 Febr., voorin, half elf

uur, Opper't. Onderwerp:
Liefde, van Geloof en Hoop de meerder-e.

ZAANDAM 1 Maart, ’s avonds acht uur, hij

KRAMER, Prins Hendrikkade Ica. Onder-

werp: Richard Wagner’s Siegfried.

HAARLEM 3 Maart, voorm. half elf uur.
Gebouw i)De Toekomst” G.0.L., KI. Hout-

straat 44, ook ingang Schachelstraat 35.

Onderwerp: Enkele verborgenheden, die nu

ontsluierd worden.

AMSTERDAM 3 Maart, ’s avonds acht

uur, Kloveniersburgwal 100. Onderwerp
als te Haarlem.

WORMERVEER 4 Maart, ’s avonds seren

nur. Koffiehuis van den Volksbond, Onder-

werp: Het voortbestaan. (Huiselijke om--

standigheden, die medegedeeld zullen
wor-

den, zijn oorzaak, van het niet aanwezig

zijn de vorige keer).

ALKMAAR 8 Maart, ’s avonds half acht

uur. De Unie. Onderwerp: Multatuli’s Ge-

schiedenissen van het Gezag.

Gedrukt bij P. C. WEZEL, Haarlem,


