
t92 HET TOEKOMSTIG LEVEN.

len wii nadere onderzoekingen moeten af.-
wachten.

In elk geval moet hulde gebracht worden
aan Dr. Watters voor zijn pioniersarbeid,
aan den heer v. Walt voor zijn goede, yct-
taling en aan de firma de Swart I Zoon
voor de keurige verzorging van het boekle.

A. S.

Een Pleidooi voor Natuur- en
Menschelilkheid door Lize Deut-
mann. Uitgave Firma C. W. den
Boer, Miádelburg. Ing. f 1.30,

.  ingeb. f  1.90.

Dit boek bevat een felle aanklacht aan het
adres der medische faculteit, ingediend door
een medicus. fuist omdat zich hier een stem
laat hooten, die komt vanuit de rangen der
betrokkenen, heeft deze authodteit, en za-L,
hopen en verwachten wij, niet die zijn eens
roepende in de woestijn. Moge dit werk on-
der de oogen komen vooral van hen, die in-
direct verantwoordeliik zijn vogr de marte-
lingen in de vorrc der vivisectie, die onze la-
gere'tttogders, de dieren, aangedaan worden
in naam der wetenschap. Deze laatste wordt
geblameerd, wanneer zij beoefend wordt door
lieden, die geen menschelijk gevoel meer be-
zitten, terwiil juist deze geroepen ziin het
onnoemelilk leed, dat de menschheid treft,
te helpen verzachten.

Het eerste gedeelte van het boek, hande-
lende over de psychiatrie, geeft een paar
sprekende voorbeelden van rechteloosheid.
waar aan hii blootstaat, die anders is als een
ander, en die ander daarbij ià den weg staat.
Dan heeft hil kans vandaag of morgen met
de welwillende medewerking van deze of
gene psychiater, opgepakt en in een gesticht
gepiaatst te worden. Het voorbeeld van Mevr,
Pinkhof, dat elken Hagenaar nog levendig
voor den geest zal staan, strekt als bewijs, Het
geval was zoo middeleeuwsch, dat een wets-
wijziging om herhaling te voorkomen, tot
stand is gebracht. Edoch, nauwelilks was dit
gebeurd, of generaal Tonnet wordt 

't 
slacht-

oÍfer van een aanslag op zijn persoonlilke
vrijheid, en zander vorm van proces opge-
sloten, alweer op advies van een psychiater.
Of men de wet goed veranderd heeft!

Ook van de vivisectie toegepast op diêren,
geeft schrijfster enkeie voorbeelden, niet meer
dan strikt noodig, doch voldoende om den
ruwsten mensch het hart te doen breken. Het
ergste is, dat zij aantoont, hoe ondanks het
leed den dieren aangedaan, dat der menschen
niet noemenswaardig gelenigd is, en dezelfde
resultaten hadden bereikt kunnen worden
langs anderen weg.

Schrijfster zegt:,,Heeft God of een Hoo-
gere Kracht ons lichaap zoo gemaakt, dat
een inspuiting van viezigheid onze gezond-
heid zou baten? Of is het soms ons natuur-
lilk afweervermogen, dat de ziekte doet over-
winnen en wordt dit afweervermogen niet
juist geschaad door het inbrengen van soort-
vreemde stoffen? Kan men qen lichaam ge-
zond maken, door er nog qreer ziektestoffen
in te brengen?" En elders:',Àan elk der vac-
cins en sera kleeft het bloed, de doodsangst
"" q," wanhoop der weerloos gemartelde die:
ren,

,Wi; wekken alle dierenvrienden, en allen
die voelen voor rechtvaardigheid op, zich dit
moedige pleidooi voor menschelijkheid aan
te schaffen. A. S.

Dr. CIIARLES RICHET. t
Den 3den December 1935 overleed te Pa-

rijs de zeer bekende Fransche psychische on-
derzoeker Dr. Charles Richet, I{oogleeraar
in de physiologie aan de Parijsche Sorbonne.
Over dezen geleerde z:'tllen wii in het a.s.
nummer me€r uitvoerig schrijven. Red.

TOELICHTING.
De bijdragen in diLnummer op blz. 177 en

blz. 186 ziln ontleend aan het pas verschenen
boek over het mediumschap van H. Melzer
door Ottmar Hess (zie aankondiging van 10
Nov. ). D" eerste is- ontleend aan een trance
voordracht van Melzer's controle de Hindoe
Kuradiasami, de 2de als proeve van apport-
verschijnsel. .

' .Red.
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Half December verschi;nt een Tweede Deel'van :

Een  b l i k  i n  he t  H ie rnamaa ls
door IOZF,F RULOF.

Fxemplaren ziin verkrijgbaar bij de Uitg-eefster -de
Firma MOUTON & Co., Herderstraat 5, bij de1
Heei v. STRAATEN, Laan v. Meerdervoort 858,
te Den Haag en in den Boekhandel.

Alleen gèbonden I 3.25�, met illustr.

Een Pnachtig Kerstgeschenk'
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