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ongelukkige blijkbaar onbewogen a,àn-
schouwde, was de. Gravin. Toen de laatste
kreet gesmoord was stapte zii rustig in haar
koets en liet zich glimlachend naar haar slot
terug ri jden.

Er gingen jaren voorbij en toen" de profe-
tie niet in ven'ulling scheen te zullen komen
begon het volk te twijfelen of de ziener zich
ditmaal niet vergist zon hebben. Doch in het
jaar 1797 gebeurde iets, dat dit vermoeden
logenstrafte.

Colonel Thomas F. Mackenzie Humber-
ston 'stierf plotseling . op acht-en-twintig-
jarigen leeftild. Hij had den naam Humber-
ston verkregen door een bezitting uit zijn
moeders familie. Ziin btoeder Francis Hum-
berston Mackenzie, die doof was geworden
en ze$s een tijdlang zijn spraak miste, werd
zijn opvolger!

Hoewel zeer merkwaardig, was dit slechts
een 'der eerste kenteekenen voor de vervul-
Iirig der profetie, want tot zijn vrienden en
geburen behoorden Sir Hector Mackenzie,
van Gairloch, die een bokkenbek, Chisholm,
die een hazenlip bezat, Grant, die half-idioot
en Mqcleor of Ransaay die 

'een 
stotteraar

was.
De omstandigheden, die als de kenteeke-

nen der vervulling zouden gelden, rwaren nu
daar en kwamen in het juiste licht door het
feit, 'dat Caberfae, of Caber Feidh, tóén de
Lord van Seaforth, vier zonen bezat, waar-
van er één reeds dood was. De belangstelling
concentreerde zich om dat feit. en men wacht-
te in spanning hoe de vloek zijn grimmigen
weg zou vervolgen.

De nieuwe Lord of Seaforth bracht één
voor êên zijn zonen naar het graf €rr, ov€r'
stelpt van smart, telde hij het leven niet meer,
werd roekeloos en buitensporig en verloor
het grootste deel zijner bezittingen.

Ziin doc.hter Mary, de weduwe van Vice-
Fr,dmiraal Sir Samuel Hood, terirggekeerd uit
Indië, deed op zekeren dug een rijtoer met
haar zuster, miss Caroline Mackenzie door
de omstreken van Brahan. Het rij.tuig sloeg
om en miss Caroline werd.daardoor gedood.

Het laatste deel der profetie kwam ln 1815
tot vervulling, toen. de ,,clan", het geslacht
een einde nam daar Lord Seaforth zonder
verdere nakomelingen stierf en de bezitting
overging in handen van Lady Hope, later
gehuwd met Alexander Steward van
Glasserton.

Hiermee eindigde het fatum der profetie.
Brahan Castle is thans het eigendom van

Lady Sea{orth, dochter van den voormaligen
Edward Steinkopff. Zii huwde den eersten
Baron Seaforth, die verleden jaar stierf. Het
is een niet te ontkennen feit, dat Sir Walter
Scott zoowel als Sir Humphrey Davey en
Dr. Morritt in hun geschriften van deze
fatale profetie gewag maakten, ten tijde toen
de rampzalige Lord Seaforth nog in leven
was en de vloek dus nog niet geheel was
uitgewerkt. Het heet, dat de geest der wree-
de Gravin van Seaforth, die den ziener ter
dood liet brengen, nog a[ en toe gezien
wordt in het oude slot en ter plaatse waar
eenmaal de vloek werd uitgesproken.

H. C.  v .  H.  t .  E.

en vertoonde temperatuursverhooging. Dok-
ter F. alhier onderzocht de patiënt voor het
eerst den tTden Mei en constateerde een
temperatuur van bijkans 40" C. Deze zeeÍ
hooge temperatuur bleef met geringe afu'ij-
kingen en schommelingen dagenlang aan-
houden, zonder dat daarbij andere verschijn-
sel.en optraden, welke ,,den aard der ziekte
konden aanduiden. Alleen voelde de patiënt
zich zeer ziek.

Dokter F. zocht in alle mogelijke richtin-
gen, zonder nochthans de elgenliyke oor-
zaak van deze aanhoudende, groote tempe-
ratuursverhooging te kunnen opsporen.

In den nacht van 21 op 22 ldei kreeg de
vader van den patiënt, over het geval naden-
kend en zich daarover zeet onger.ust ge-voe-

Officieele en occulte geneeskunde.
Een sterk staaltje van helderziendheid in

ziekte en tevens een frappant bewijs voor de
noodzakelijkheid van vruchtbare sêÍreov/€r-
king tusschen officieele, aangeleerde en in-
tu_ïtieve, aangeboren kennis van de ziekelijke
afwijkingen van het menscheliik organisme,
levert hèt volgende geval op; 

'

,Het werd mii medegedeeldidoor het ge-
nezend medium lozef 

'Rulof, over wieils oc-
culte gaven reeds een artikel verscheen in
he,t Toekomstig Leven van October: 

'33 
en

na gehouden onderzoek geheel bevestigd
door de ouders van de betreffende patiëÀt,
den Heer en Mevr. Luyendiik, v. Slinge-
landstr. 179, alhier.

Hun oudste zoon, een jongmènsch van 18
jaar, begon zich 16 Mei j. l ; ziek te gevoelen



É .  ! - ;  : t , < .  r - ;  :  -
:i..:; _ * . : a _ :

HET TOEKOMSTIG LEVEN n 7
Iend, sterk de intuïtie, een helderziende te
moeten* raadplègen-en wel speciaal den Heer
Rulof , hoewel i n^r.*;ër, ,f".ht, ";; ;;;*
kende. Hieraan. géLoor - gevende, zocht hii

. dit medium in den middag van den 22sten
op en kreeg toen de besËhril,ni"g ";;"n
geestesgestalte oT en bil hem, w.aiin hii ziin
eigen vader herkende, die alt i ld zeer' vóel
gehouden had van en belang gésteld in fijn
thans ernstig ziel<en kleinzoon

, Nu het vertrek van den Heer L. kreeg het
medium van zijn contróle reeds dadehyË het
bericht door, d'at dezen door den grooírruJ",
de aard der ziekte u/as medeged""--ld, dat de
bron der temperatuursverho"oging gezocht
moest worden in een ernstige" t"ïg;;ao"_
ning.

Dienzelfden avond bezocht Rulof den pa-
tjënt, ,,zdg" , dat inderdaad'de long *,r, .àrr-
daan, hoewel de patiënt ook toerinog, hoe-
wel daarnaar - speciaal p{dervraagd, op de
.aangewezen plek niet de minste pi;.n geïoel-
de en ook andere verschijnselen, zooaË reeds
door den behandelenden geneesheer was ge-
constateerd, niet óp een lóngaandoening ,ríe-
zen.

Na egn _intensieve behandeling van den
patiënt deelde het medium mede, tat de pa-
tiënt zeer sterk zou gaan transpire"r"r, errt d"
verborgen, zeer díep gelegen longaandoening
binnen één of twee dagen ,ruui buiten zou
treden en dan ook door den dokter geconsta_
teeid zou kunnen worden.

En zoo geschiedde het. Een i.rur na deze
eerste behandeling door Rulof begon inder-
da-ad de patiënt hevig te transpireeien en "clen
volgenden dag, den 23sten, kón de de dokter
voor het eerst, na 6 dagen behandeling dus,
longontsteking als oorzaak.van de teÀpera-
tuursverhoogin g aanwij zen.

Toen Rulof den 24sten voor de behande-
ling terugkwam, werd hem door de ouders
van den patiënt medegedeeld, dat dokter F.
besloten had een Róntgenfoto van de longen
te maken. R. zeide toen spontaan: ,,dan"zal
ik U 

'nu 
wel reeds zeggen, hoe deze opname

er uit zal zien ett *uaÈt" een ruwe schets van
de aangedane longen (zie fig. l ).

Dr. F. I iet den daaropvolgenden dag l.de
Róntgenopname nemen en máakte, toeri het
resultaat bekend rÀrês; voor de belangstel-
lende ouders op hun verzoek een schetsjá van
wat de RóntgenÍoto had opgelevefi ffíg:.,2).

Bii vergelilk van beide schetset, *o"i m"r,
er indachtig aan zijn, dat fig. I een achter-
en {ig. 2 e9n vóóraanzicht van de longen
geeft en rechts en links dus verwisseld z'ijn.
Men ziet dan hoe frappant juist het medium
,,op,occulte wijze ger,óntgend heeft" en zijn
op deze wijze verkregen ichets in hoofd r^ák
geheel overeenstemt met de langs normalen
weg verkregen Róntgenopname;

Toen Dr. F. bovengenoemde schets qe-
. maalct had, kon Mevr. L. niet nalaten hem'de

eerder gemaakte dito van Rulof te laten ziert,
waarop de geneesheer verbaasd opmerkte:
,,Het is-wel zeet metkwaardig"!

Ondertusschen bleef de teáperatuqr yan
den patiënt hoog en zijn toestand ernstiq,
alhoewel de geneesheer, den aard van den
ziekte nu. kennende, dienovereenkomstiq Í(on
handelen. Den 28stèn kon hiy de crisiJ noÍr
niet voorspellen, terwijl het medium reeds té
voren medegedeeld had, dat die crisis den
3lsten zou intreden.

En ook deze laatste aankondiging werd be-
waarheid. Na een zularen nacht op den
3Osten, waarbij de temperatuur nog 40.8o
bedroeg, daalde deze in den loop rian den
3l sten tot 37 .8o en is daarna nibi meer oe-
stegen, zoodat de patiënt dqfinitief bui""
gevaar was.

Uit het bovenstaande bliikt alweer voor de
zooveelste maal, dat een helderziend, gene-
zend medium direct bij een eerste raaáple-
gen, zelfs vóór dat hij met de patiënt in diiect
contact was geweest, de aard der ziekt€ coo-
stateerde, waartoe de officieele geneeskunde
na 6 dagen onderzoek rnet al haar moderne
hulpmiddelen niet in staat was geweest, ter-
wijl ook de patiënt zelf niet de minste aan-
wijzingen kon geven. Reeds bii een eerste
behandeling had het medium succes, kon den
patiënt tot transpifeeren brengen en heeft
daardoor hoogst waaischijnlijk tevens be-
reikt, dat de diep in de weefsels verborgen
ontsteking zich naar buiten kon openbaien
en zoodoende toen ook door den dokter kon
geconstateerd worden. Ten slotte was het
medium in staat het verloop van de ziekte
aan te geven en tot op den dag nauwkeurig
het intreden van de crisis tà voorspellen-,
waartoe de geneesheer ook 3 dagen van te
voren nog niet in staat was.

Wanneer zullen toch nu eindelijk eens
overtuigende feiten als deze de officieele ge-
neeskunde de oogen openen en haar er toe

& o '

Fie.  l .

longen.

Fig. 2.

ziek deel der
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brengen, vooral in gevallen 'waar haar eigen
kennis en hulpmiddelen te kort schieten, de
hylp en medewerking in te roepen van haar
occulte zusters, het intuïtief aanvoelen der
geneeskunde, helderziendheid, genezend me-
cliumschap en genezend magnetisme. Hoe
lang zal het nog duren, voordat anze univer-
siteiten die naam werkelilk waardig zullen
wordeii: Want nu zijn zij veelaal nog slechts
Hoogere -Vakscholen, waar bekrompen in-
zicht, waar zeeÍ onwetenschappelijk, dom
dogmati'sme beletten, dat het onderwijs ql-
daar inderdaad universeel wordt, d..,v.2. dat '

alle feiten en verschijnselen, of zíi al dan
niet passen in het kader van gangbare m€€-
ningén en aanvaarde hypothesËn, ánderzocht
en aan de studeerenden bekend gemaakt zul-
len worden.

. H9" lang nog zullen duizenden krankzin-
nigen, van wie velen duidelilk teekenen van
bezetenheid vertoonen, doelloos in de gek-
kênhuizen worden opgesloten, zonder dat
systematisch getracht zal worden hen door
een passende magnetische of mediamieke be-
lrandeling van die bgzetenheid te verlossen,
terwijl toc'h.jp die richting al zoovel,e succ€s-
volle r.esultaten. bereikt zijn, individueel en
systematisch. Men denke, wat het laatste be-
treft, slechts aan de methode, gedurende der-
tig jaren door den Amerikaanschen psychia-
ter Dr. Wickland met succes toegepast.

Oni is bekend, dat zeer vele geneesheeren
van deze feiten op de hoogte zijn, gevallen
als hier boven beschreven, persoonliyk hebben
ervaren, zelÍs niet aÍkeerig er van zijn zich
zelf., eígen familie en eigen patiënten op deze
wijze te laten onderzoeken en behandelen,
waai hun eigen kennis Íaalde en hun eigen
middelen ter genezing machteloos waren.'Waarom 

hebben zij nog steeds niet den
moed openlilk hun ervaringen in dit opzicht
in de vaktiidschriften te vermelden en aan te
dringen op beÍere en eerlijker voorlichting
op de Hooge Scholen? .,," '

De ware wetenschap op elk gebied moet'
boven alles eerlijk en moedig zijn, ten allen
tijde de feiten en verschijnselen durven stel-
len boven bestaande theoriën, al zijn deze
oogenschijnlijk ook nog zoo stevig gefun-
deed. Zii moeten zulke feiten, ook in het
beginstadium, eerlijk en openlijk durven on-
derzoeken, zonder eenig vooroordeel, zonder
vooropgezette meeningen, zonder bepaalde
hypothesen, al' druischen deze ook nog zoo
in tegen de wetenschappelijke mode van den
dag, bij voorbaat buiten te sluiten. erger nog,
bij voorbaat te bestrijden.

In dit verband hoorde ik den door zijn
philosophische en occulte studiën wel'

bekende Dr. K. H. E. de Iong op een
voordracht voor de Sp!r;f;"i^;,che vereeniging
,,Harmonia" alhier een àáidige zinspeling
maken. Hii vertelde daar een voorval uit
ddn laatsten wereldoorlog: Een troepje
Duitsche soldaten, dat 

'zich 
aan den

aanstormenden vijand wenschte over te
geven ,!iep deze toe, kennende de
algemeene haat speciaal tegen de
Pruisen: ,,Wij Saksers, wii g.gen Pruisen!"
Deze zelf.de truc passen nu,. Íolgens Dr. de
Iot g, ook vele geleerde onderzoekers van de
occulte verschijnselen toe. In woord en ge-
schrift leggen zij er steeds angstvallig den
nadruk op, dat zij geen spiritistische sympa-
thiën o[ neigingen hebben: ,,Wi; parapsycho-
1oog, wij geen spiritist!"

En zoo gaat het ook met de overgroote
meerderheid onzet doktoren en professoren
in de geneeskunde. Ook zij roepen nog steeds
ostentatief tegen de openbare meenirrg: ,,Wii
officieele geleerden, wii geen aanhangers
van aangeboren, intuïtieve kennis, van hel-
derziendheid, van genezend mediumschap en
magnetisme!"

De geschiedenis en ervaringen van 1 50 ja-'
ren magnetisme en van 80 jaren spiritisme
hebben dezulken nog niet beroerd. En toch
heeft de geschiedenis der menschheid ge-
leerd, dat, hoe vasthoudend geleerd en reli-
gieus dogma ook mochten zijn, de onloochen-
bare feiten en verschijnselen steeds nog hard-
nekkiger waren.

Zoó zullen ook op den langen duur Íeiten,
als hierboven medegedeeld, de officieele .ge-
neeskunde dwingen haar houding .te herzien,
onkunde en vijandschap om te zétten in ken-
nisname van en vruchtbare samenwgrking
met haar occulte zuster en het heil van dó
lijdende en naar genezing zoekende mensch- '

heid te stellen boven geleerd vooroordeel. .:

Ir. A. J. GOUKA

Boekbespreking.
WAARDIG? , :

In het l ste nummer van het pas versche- ' ,
nen Tildschrift Grensgebieden, komt een stqk
voor van mejuffrouw L. Deutmann,' arts.
Daarin zegt zij kenschetsend in Ëet begin, dat
naar hare schzitting 90 procent van de Spiri-
tistische berichten zijn opwaar of ,w-aardeloos.

Toen ik dat las, kwam de gedachte bii mil
op: is zulk eqn schrijven eene ontwikkeldje
dame waardig? Er zijn tallooze millibenén
spiritistische beriEhten, Onmogelijk is het, dat
de schrijfster 90 % va4 {ig berlctrlen,kent,
ja er is reden om aan te nemen, dg.t^ zij uit


