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Dokter de Groot: Laat men de kwakzalverij nu 
eens systematisch en gericht tegengaan 

TOT TWEEMAAL TOE is de Vereniging te
gen de Kwakzalverij gepasseerd bij de vor
ming van staatscommissies, die over belang
rijke aspecten van de volksgezondheid rap
porten moesten opstellen. Zowel in de staats-
commissie-PETERS (over de mogelijke er
kenning van onbevoegden) als in de staats-
commissie-DEVREEZE (paramedische be
roepen) mocht de stem van de Vereniging 
tegen de Kwakzalverij niet worden gehoord. 
Een kwalijke zaak. 

Aan 't rapport van de staatscommissie-De 
Vreeze werd op zondag 16 december 1973 
een onderdeel van het radioprogramma Delta 
(AVRO, Hilversum I) gewijd. Prof. De Vreeze 
gaf in dit programma een korte toelichting 
over het standpunt van de commissie, die een 
afgebakende bevoegdheid wil voor onbe
voegden. Dokter de Groot gaf er commentaar 
op- ! 

Volgens een schatting van het mi
nisterie van justitie, aldus de presen
tator van het programma-onderdeel, 
wordt de wet uit 1865, die ingevoerd 
was om de kwakzalverij tegen te gaan 
per jaar een miljoen maal overtreden. 
De groep paranormale genezers zegt 
zelf, dat dit getal vele malen groter is. 

Eind 1967 is de staatscommissie 
medische beroepsuitoefening inge
steld, de z.g. commissie-De Vreeze, 
die zich moet bezig houden met de 
hele wettelijke regeling voor medi
sche beroepen in brede zin. Ten eer
ste moesten de paramedische beroe
pen geregeld worden zoals diëtiste, 
logopediste en verpleegkundigen, die 
in de oude wet nog helemaal niet 
voorkomen. 

Pr o f. m r. J. Th. M. d e V r e e-
z e: Aan de andere kant is er het punt, 
dat die oude wetgeving verbood, dat 
mensen, die geen opleiding hadden 
beroepsmatig iets aan geneeskunst 
deden en u weet, dat dat geweldig 
veel werd en wordt overtreden en ook 
dat was een zaak waar we ons mee 
moesten bezig houden. 

V r a a g : Wat stond er precies in 
het rapport? 

P r o f . D e V r e e z e : Ten aan
zien van de paranormale genezers, 
dat gebleken is dat die oude wetge
ving, die aan wat men toen algemeen 
noemde kwakzalverij een einde wilde 

maken en dat schadelijk vond, in feite 
niet werkt. Het Nederlandse publiek 
blijkt in grote mate behoefte te heb
ben om naar de niet-bevoegde ge
neeskunst te gaan en daar zijn heil te 
zoeken, bijvoorbeeld patiënten die 
opgegeven zijn, maar ook anderen. 
De straffen zijn heel gering, er wordt 
heel weinig bij de justitie aange
bracht, er komt heel weinig, wat tot 
een veroordeling leidt en dan is er 
een hele lichte boete. In feite is er een 
wet, die niet werkt en dan moet je je 
afvragen: is het dan niet nodig die 
wet te veranderen? 

V r a a g : Wordt die wet nu veran
derd? Wat wilt u precies? 

P r o f . D e V r e e z e : Wel, het 
voorstel van de commissie is om in

derdaad een zekere vrijheid te geven 
aan de mensen om hun hulp te zoe
ken, ook bij magnetiseurs enzovoorts. 
Maar niet zó, dat de poort helemaal 
open gaat en dat men kan zeggen: 
nou, jullie doen allemaal maar. Er zul
len bepaalde grenzen moeten zijn. 

V r a a g : En die grenzen worden 
heel duidelijk vastgesteld? 

P r o f . D e V r e e z e : We probe
ren die grenzen duidelijk vast te stel
len. Ik moet overigens zeggen: het 
staat nog niet in de wet, hoorl Voor
dat het rapport van de staatscommis
sie klaar is duurt lang, maar voordat 
het in de wet staat duurt vermoedelijk 
nog langer. Die grenzen worden dui
delijk vastgesteld. De niet-opgeleide 
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Dokter de Groot over rapport De Vreeze 
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genezer, zo zal ik hem nu maar noe
men, moet weten, dat als hij echt 
schade veroorzaakt bij een patiënt en 
dat kan gebeuren, doordat hij hem 
afhoudt van laat ik zeggen de arts of 
van een ziekenhuis, zodat er niet op 
tijd een medische ingreep gebeurt, 
die nodig is, hij dan strafbaar is. Dat 
is iets anders dan dat hij altijd straf
baar is als hij maar één stap op het 
hele gebied zet. 

V r a a g : Het wordt hem dus eigen
lijk gemakkelijker gemaaktl 

P r o f . D e V r e e z e : In zekere 
zin komt er een grotere vrijheid, met 
name voor de patiënten en tengevol
ge daarvan ook voor de niet-opgelei-
de mensen die op dit gebied werken 
maar er zijn nog wel meer begrenzin
gen. Het is ook zó, dat wij zeggen: dit 
hele gebied van geneeskunst of ge
zondheidszorg kun je niet omheinen, 
zoals het in de vorige eeuw gebeurde, 
maar bepaalde gebieden wèl. Als de 
onbevoegde komt op 't gebied van zeg 
heelkunde, van verloskunde of van 
tandheelkunde, dan is hij zonder méér 
strafbaar, ook al veroorzaakt hij geen 
schade. 

Dokter De Groot, voorzitter van de 
Vereniging tegen de Kwakzalverij is 
niet zo gelukkig met de hele gang van 
zaken. Woordelijk laten wij hier zijn 
commentaar volgen, zoals hij dat voor 
de radio in het programma Delta gaf. 

A. P. N. d e G r o o t, arts, voorzitter 
Vereniging tegen de Kwakzalverij: In 
de eerste plaats heeft de staatssecre
taris, dr. Bartels, geen medicus maar 
een econoom, in '65 geweigerd in te 

suggestie, die helemaal niet opgaat, 
want de kwakzalver is een onbevoeg
de die geen diagnose kan stellen; 
wanneer de patiënt bij hem komt kan 
hij dus niet constateren of die patiënt 
een of andere ziekte heeft, waar hij 
niet aan mag komen en derhalve zul
len verschillende kwakzalvers wets
overtredingen plegen die niet goed 
zijn. Het gaat hier om de groep niet-
placebo-achtigen, die door hun be
handeling, ik mag wel haast zeggen 
door een mishandeling, mis-behande-
ling van een kwakzalver, ten ene male 
ongunstig worden beïnvloed. 

V r a a g : Wat moet er nou precies 
veranderen, want de wet uit de vorige 
eeuw is toch tegen de kwakzalvers? 

D o k t e r d e G r o o t : Alleen 
zorgen, dat bij het Staatstoezicht op 
de Volksgezondheid een behoorlijk 
apparaat komt om deze dingen systa-
matisch en gericht tegen te gaan. 

V r a a g : Het publiek is toch vrij 
om naar iemand toe te gaan, die het 
verkiest? 

D o k t e r D e G r o o t : Het pu
bliek mag, wat mij betreft, gaan naar 
wie het wil. Als het zijn eigen body 
wil verknoeien dan moet men het zélf 
weten. Maar datzelfde publiek zal 
heus niet in een vliegtuig stappen als 
het weet, dat de vliegenier geen vlie
genier is! Het publiek zal heus niet 
in een automobiel stappen en de rijks
weg opgaan, wanneer het weet, dat 
de chauffeur niet bij machte is te 
chaufferen. Maar wanneer het om zijn 
eigen gezondheid gaat, dan gaat men 
graag — en dat is juist het misse van 
het publiek en dat is ook het misse 
dat ontstaan is doordat de overheid 

gaan op een verzoek van de Vereni-|jlgeen voldoende voorlichting op dit 
Bkwalijke punt heeft gegeven — naar ging tegen de Kwakzalverij om een| 

van haar afgevaardigden in de com
missie-Peters te plaatsen. Deze com
missie is dus eenzijdig samengesteld 
want er waren wèl in vertegenwoor
digd vertegenwoordigers van de 
kwakzalversverenigingen. Dan, wat 
betreft de staatscommissie voor me
dische beroepsuitoefening, de z.g. 
commissie-De Vreeze, ook die com
missie heeft geen aanleiding kunnen 
vinden om de Vereniging tegen de 
Kwakzalverij te vragen om welke re
denen zij zo positief tegen het verle
nen van welke bevoegdheid aan wel
ke kwakzalver dan ook is. 

V r a a g : Men wil nu proberen om 
bepaalde behandelingen van kwakzal
vers, zoals u ze noemt, goed te keu
ren en toe te staan? 

D o k t e r d e G r o o t : Dat is een 
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de kwakzalver en dan zal men graag 
zijn hele gezondheid overgeven aan 
een onbevoegde, die hiermee knoeit. 

V r a a g : Ligt de schuld niet bij de 
artsen tegenwoordig, dat men steeds 
vaker naar een kwakzalver loopt? 

D o k t e r D e G r o o t : Er zijn 
meerdere oorzaken voor. Ik heb u zo
pas al de overheid genoemd, die geen 
voorlichting heeft gegeven en de wet
telijke bepalingen niet heeft doorge
voerd, dan zijn er de juristen en de 
politiemensen, die er niet zo veel aan 
doen, maar er ligt ook een groot deel 
aan de artsen zelf. Het grote bezwaar 
onzerzijds tegen het optreden van 
heel veel artsen is, dat ongeveer 90 
pet van hen psychologisch niet in 
staat is op de juiste wijze met hun pa
tiënten om te gaan. 

V r a a g : Kunt u in het werk van 
deze commissie nog verandering 
brengen? Of in de uitslag? 

D o k t e r D e G r o o t : Wij zijn 
maar een particulier clubje en men 
meent dat wij een te positief oordeel 
hebben maar men heeft nooit bij ons 
nagegaan of dat positieve oordeel 
grondig is opgesteld. Wij kunnen er 
niets aan doen, behalve publiceren 
welke bezwaren wij hebben tegen de 
hele gang van zaken wat betreft het 
Staatstoezicht op de Volksgezond
heid. Gelukkig ben ik persoonlijk in 
staat geweest achter de schermen te 
kijken, zoals niemand anders het in 
den lande heeft kunnen doen. Puntl 

R e a c t i e v a n p r o f . mr. De 
V r e e z e: Ja, als ik dokter De Groot 
hoor, dan moet ik wat voorzichtig zijn 
met mijn reacties, want ik ben wel 
geen econoom maar ik ben jurist, dus 
ook geen medicus. In de commissie 
zaten heel veel artsen. Nu moet ik 
direct zeggen: niet ieder van die art
sen is even gerust op de wijziging, die 
wij hebben voorgesteld. Laat ik zeg
gen de hoofdinspecteur volksgezond
heid — dokter De Groot noemt de in
spectie — heeft er wel moeite mee, 
want die vindt dat die oude wet toch 
altijd op zijn minst een preventieve 
werking heeft, laat ik het nu maar zo 
zeggen. Maar tenslotte hebben we 
met z'n allen toch een conclusie ge
trokken. De Vereniging tegen de 
Kwakzalverij was daar inderdaad niet 
bij, maar ik moet zeggen: wij hebben 
onszelf niet samengesteld maar wij 
menen toch wel te weten, waar die 
vereniging tegen vecht. Maar wij zijn 
tenslotte met z'n allen tot de conclu
sie gekomen: beter een beperkte wet, 
die dan ook echt wérkt (als er schade 
wordt aangericht moet er worden in
gegrepen) dan een hele strenge wet, 
die het hele gebied omheint en af
grendelt en die in feite niet werkt, wat 
eigenlijk een aanfluiting voor de wet 
is. **$* 

V r a a g : Denkt u net als dokter 
De Groot, dat ook een grote schuld 
ligt bij de huisartsen, die te weinig tijd 
hebben voor hun patiënten? 

P r o f . mr . D e V r e e z e : Ja, 
ik dacht dat de aantrekkingskracht 
van velen, die buiten de officiële ge
zondheidszorg staan wel zal zitten in 
de wijze, waarop zij de mensen tege
moet treden, dat zij psychologisch 
aan veel patiënten, ernstige patiënten, 
die niet weten waar zij het zoeken 
moeten, iets weten te bieden dat de 
huisarts en specialisten misschien 
door hun overbelasting niet zo ge
makkelijk kunnen bieden. Ik denk het 
wel ja. 

Hiermede was dit programma-on
derdeel van de uitzending Delta, die 
zich verder o.a. met de machtigings
wet en de oliecrisis bezig hield, afge
lopen. 



De "genezende vingers* 

van een bottendokter 

uit Engeland 

DE BOTTENDOKTER, Edwards is 
zijn naam, is een onbevoegde. En hij 
is een Engelsman. Maar dat neemt 
niet weg dat hij een aantal Westfriese 
bewonderaars heeft, dat bereid is de 
lange weg van Andijk naar Engeland 
af te leggen. In het Noordhollands 
Dagblad heeft Cees Veltmart daar on
langs een boekje over open gedaan. 

Hij sprak met de contactman van 
Edwards, de Andijker Gert Sijm. Die 
wilde best even voordoen hoe die 
wonderdokter uit Engeland het alle
maal klaarspeelt. „Hij pakt zijn slacht
offer bij de schouders en trekt die 
naar achteren, terwijl hij onverschrok
ken het hoofd in de nek duwt. „Zo, 
op deze manier", verklaart hij hij
gend: „Je voelt de zaak verschuiven, 
maar het is finaal pijnloos". 

Men begrijpt het: waar Gert Sijm 
het over heeft, is een osteopaat. Die 
kent men behalve in Engeland ook in 
Duitsland — meestal zijn het onbe
voegden, zoals ook het geval was met 
die osteopaat, die een rol speelde in 
de affaire waarbij de Britse minister 
Profumo en de roodharige call-girl 
Keeler bij waren betrokken. De osteo
paat bemiddelde in dat geval tus
sen zijn rijke klanten en call-girls 
maar na de rechtszittingen over deze 
affaire, die zoveel stof deed opwaai
en, heeft hij zelfmoord gepleegd. 

Terug nu naar Gert Sijm. Die was 
zelf ook patiënt, leed aan slijtage van 
schouders en heup maar werd vol
gens zijn zeggen genezen door osteo
paat Edwards in Engeland. 

„Kijk", zegt Gert Sijm tegen de ver
slaggever, „Edwards is geen lieve 
heertje. Hij zegt ook wel eens dat het 
wel een paar maanden kan duren 
voordat je genezen bent. Je moet ook 
vaak oefeningen doen, maar de mees
ten komen genezen of een stuk beter 
terug. Edwards kan je niet helpen als 
er inwendige ziekten zijn. Het is ar
men- en benenwerk, wat hij doet. Hij 
heeft mijn vrouw bijvoorbeeld van 
haar platvoeten afgeholpen." 

Insmeren met olijfolie 

HIJ VERVOLGT: Edwards zorgt dat 
je bloed weer gaat circuleren. Dat le
vert soms wel spierpijn op, maar dat 
gaat weer over. Meestal krijgen de 
patiënten olijfolie mee om de spieren 
soepel te houden. Daar moet je dan 
elke dag mee insmeren. 
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Prof. dr. J. J. de Blécourt over aardstralen en reuma 
IN HET NOVEMBERNUMMER van ons maandblad ontleenden wij on

der de titel „Spook van aardstralen dient te worden verjaagd" een ar
tikel over aardstralen en aardstralenkastjes aan het Reumabuttein. Het
zelfde kon men echter al een aantal jaren lezen in het boekje „Rheuma-
tiek" van prof. dr. J. J. de Blécourt, hoogleraar te Groningen, dat uitge
geven werd door de Nederlandse Vereniging tot Rheumabestrijding. 

Van dit boekje met gegevens over de verschillende vormen van reu-
matiek, de oorzaken, de behandelingsmethoden en de bestrijding van 
reumatiek verscheen in 1955 een derde druk. Bij de bespreking in de 
pers van de eerste druk, lezen wij daarin op blz. 50, werd door som
mige van de critici met leedwezen gewag gemaakt van het afwijzend 
oordeel over de invloed van de aardstralen en de geneeskundige 
kracht van de afschermkastjes in verband met reuma. Deze critici 
drongen er op aan, dat in een volgende druk een ander standpunt zou 
worden ingenomen. Men meende o.a. dat schade werd aangericht on
der „bonafide" wichelroedelopers e.d. Hoewel het zeker niet de bedoe
ling is wie dan ook schade te berokkenen moet het commentaar hier 
dan luiden: hoe meer schade hoe beterl 

Aldus prof. De Blécourt in de derde druk van het boekje, dat thans 
in vervolgen in het Reumabulletin wordt afgedrukt. Wij zijn hem zeer 
erkentelijk voor deze aanvulling. 

Wat of de kosten zijn? „Hij doet het 
helemaal niet om te verdienen". Er 
staat bij het artikel een foto van het 
landhuisje waarin de osteopaat woont 
en Sijm vertelt de verslaggever, dat 
de behandeling vijf pond kost. Een 
spreekkamer heeft Edwards niet, hij 
doet het gewoon in de woonkamer. 

Edwards, die beschreven wordt als 
een vriendelijk mannetje, waar de har
telijkheid van uitstraalt, roept altijd 
twee mensen tegelijk binnen. Dan kan 
de tweede zien hoe het allemaal gaat. 
„Ik heb er", aldus Gert Sijm, „zelf met 
mijn neus bijgestaan dat hij ruggewer-
vels weer op zijn plaats duwde. Zon
der pijn. Het is geen ruggekraker, 
waar je in Nederland ook een paar 
van hebt. Dat gaat met geweld. Dan 
zetten ze een knie in je rug". 

Edwards had vroeger wel 660 pa
tiënten in de week, maar nu doet hij 
het kalmer aan. Hij is 72 en gebrek
kig. Hij helpt een stuk of acht Neder
landers per week. Maar Gert Sijm, 
over wie de zaak loopt, bleek al voor 
een paar maanden volgeboekt te zit
ten met patiënten voor de Britse bot
tendokter. Een van de gelukkige pa
tiënten die in het artikel in het Noord
hollands Dagblad wordt genoemd 
blijkt trainer J. Posthumius van de 
Enkhuizer zaterdagvoetbalclub Din-
dua te zijn. Die had het aan zijn enkel, 
die helemaal stijf was. Dat is nu, ver
zekert hij, 50 tot 60 procent beter ge
worden. Ook pastoor Stel van Andijk 
heeft verhalen van genezingen ge
hoord. Edoch - in een enkel geval ko
men de mensen er teleurgesteld van
daan, aldus de pastoor. 

Acupunctuur in het oor 
tegen verslaving 

IN ENGELAND zullen proeven wor
den genomen met het behandelen van 
verslaafden aan heroïne door acu
punctuur. De Chinese neuro-chirurg 
dr. H. L. Wen te Hongkong heeft op 
deze wijze volgens de Londense Ob
server meer dan 90 verslaafden be
handeld. Hij zou de patiënten door 
toepassing van de naalden-methode 
hebben genezen van de ernstige ont
houdingsverschijnselen, die optreden 
wanneer een aan heroïne of aan 
opiumverslaafde deze stoffen niet 
meer krijgt. 

De verslaafden worden overigens 
niet „volgestoken" met naalden. In de 
eerste maanden van de behandeling 
kwam men al tot de ontdekking, dat 
het plaatsen van de naalden in het rijk 
met zenuwen voorziene oor voldoen
de was. De Chinese acupunctuur
naalden zijn bijna anderhalve centi
meter lang. De Europeanen vinden dit 
zeer pijnlijk en een Britse vrouwelijke 
chirurge, die de methoden van Wen in 
Hongkong bestudeerde ontdekte dat* 
men kon volstaan met naalden, die 
slechts een millimeter naar binnen 
dringen. De oorknijpertjes, waarin de 
naalden zijn bevestigd — één knijper 
voor elk oor — worden met een draad 
verbonden aan een elektrische stimu
lator, die werkt op batterijen van 6V2 
volt. Stroomstootjes tot een maximum 
van 125 per seconde ervaart de pa
tiënt als een lichte kriebel aan het oor. 
Men wil op de duur met deze methode 
ook proeven nemen in klinieken voor 
de behandeling van alcoholici. 



Pseudo-arts "Scherpenisse" bleek goed van de tong
riem gesneden en lichtte Jan en alleman op 

TEGENOVER DE TIL-
BURGSE recherche 
heeft een 29-jarige man, 
H. van D. een volledige 
bekentenis afgelegd o-
ver omstreeks twintig 
gevallen van oplichting 
en verduistering waarbij 
hij zich meestal uitgaf 
als arts. Hij werd, aldus 
het Nieuwsblad van het 
Zuiden in Bergen op 
Zoom aangehouden. Hij 
was in het bezit van een 
teletracer en 'n stetho
scoop, die hij gestolen 
had van een medisch 
student. 

Bij een garage in Til
burg gaf hij zich uit voor 
dokter Scherpenisse, 
assistent van de neuro-
chirurg dr. M. de Grood 
in het Elisabethzieken-
huis in Tilburg. Hij ver
zocht de motor rijvaar-
dig te maken. Navraag 
van de garage in het E-
lisabethziekenhuis leer
de dat daar geen dokter 
Scherpenisse werkzaam 
is. Diezelfde dag meld
de hij zich onder dezelf
de naam ook bij de Phy
siotherapeut Ausems 
aan de Spoorlaan in Til
burg, waar hij namens 
dr. De Grood de prak

tijkruimten kwam bekij
ken. Ook hierover werd 
navraag gedaan in het 
Elisabethziekenhuis. Zo 
kon de Tilburgse politie 
Van D. op het spoor ko
men. 

De 29-jarige man, die 
tegenover de Tilburgse 
recherche verklaarde 
public-relations-officer 
van beroep te zijn, is 
oorspronkelijk afkom
stig uit Amsterdam. 

Het was overigens 
niet de eerste keer dat 
de Tilburgse recherche 
op hem werd geatten
deerd. In mei van dit 
jaar gaf hij zich tegen
over Bertens, interieur
architectuur in de Lan-
gestraat te Tilburg, uit 
voor dokter Van Zuili-
chem uit Wassenaar, die 
in Oisterwijk voor ruim 
f 200.000,- een huis aan 
het bouwen was. Hij 
verzocht de heer Ber
tens zijn huis in te rich
ten voor een bedrag van 
ongeveer f 55.000,-. De 
heer Bertens leende de 
man f 100,- voor zijn te
rugreis naar Wassenaar, 
en heeft hem sindsdien 
nooit meer teruggezien. 

Dat was het begin van 

een lange lijst van op
lichtingen en verduiste
ringen. De man had een 
keurig voorkomen en 
was goed van de tong
riem gesneden: meestal 
gaf hij zich uit voor arts, 
waarbij hij gebruik 
maakte van de namen 
Govaert en Scherpenis
se. Een enkele keer gaf 
hij zich uit als student. 

Tot zijn slachtoffers 
behoorden studenten uit 
Nijmegen, een dominee 
uit Arnhem, personeel 
van de Nederlandse am
bassade in Brussel, een 
co-assistent in Brussel, 
een student in Gent, een 
Jezuïetenklooster in 
Brussel, een neurochi-
rurg in Gent en een nog 
onbekend meisje in 
Brussel. Al deze perso
nen wist hij kleine geld
bedragen af te zetten. 
Verder presteerde hij 't 
om hotels op te bellen 
voor het bestellen van 
grote diners. 

Volgens de Tilburgse 
recherche leefde de 
man in een schijnwe
reld. Een fantast, die z'n 
eigen fantasieën ging 
geloven. 

BIJVOET - een toverkruid waarover Plinius al vertelde 
IN HET WEEKPROGRAMMA van 

Het Vaderland schrijft de heer J. A. 
Nijkamp in zijn altijd leesbare natuur
historische rubriek iets over het on
kruid „bijvoet" (Artemisia). Het is een 
plant die nogal eens langs wegkanten 
voorkomt. Plinius vertelt een verhaal 
van een reiziger, die een takje bijvoet 
in zijn schoenen legde. Hij werd, hoe 
ver hij ook wandelde, niet moe. 

In de middeleeuwen beschouwde 
men het als een geneesmiddel tegen 
haast alle kwalen, ook tegen menstru-
atie-stoornissén. De godin Artemisia 
Eileythyia waakte tegen vrouwenziek
te en dit zou de wetenschappelijke 
naam Artemisia verklaren. De heer 
Nijkamp voelt meer voor de verkla
ring dat die naam is afgeleid van het 
Griekse woord „artemes", gezond
heid. Tegenwoordig stelt men niet 
meer zoveel vertrouwen in de bijvoet 
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as weleer. In drie nieuwe boeken 
over volksgeneeskunde werd de bij
voet slechts in één geval genoemd, 
namelijk als middel tegen vallende 
ziekte. 

Vroeger echter legde men de bij
voet in de wieg van het pasgeboren 
kind om het tegen onheil te behoe
den. Het kruid beschermde tegen de 
duivel en tegenslagen. Kransen van 
bijvoet werden onder het uitspreken 
van een toverformule in het Sint Jans-
vuur geworpen, men hing het aan de 
gevel van een huis om dit tegen brand 
en blikseminslag maar ook tegen ziek
te en dieven te beschermen. In Lim
burg kende men vroeger de „kroet-
wesschen", de anti-diabolische veld-
boeketten, waarin ook bijvoet voor
kwam. Zij werden dikwijls geplukt op 
Sint Jan en in de kerk gewijd op Ma
ria Hemelvaart. Als ze bij een nade
rend onweer werden verbrand weer
den zij den boze, maar dat deden ze 
ook als zij in huis waren opgehangen. 

Buigen Uri Gellers 

gedachten werkelijk 

vorken en lepels? 

DE ISRAËLIËR URI GELLER heeft 
Engeland in verbazing gebracht door 
een televisie-uitzending waarin hij in 
staat bleek om door gedachtekracht 
'n vork te buigen en een briefopener 
om te doen krullen. Of waren het toch 
niet zijn gedachten maar handige 
goocheltrucjes? Daarover is de we
tenschappelijke wereld nogal ver
deeld, maar prof. Hansel van de Uni
versiteit van Wales te Swansea 
meent, dat een halfuurtje strikt testen 
van Geiler hem wel zal ontmaskeren. 

Hetgeen niet wegneemt dat John 
Beloff van de psychologische afde
ling van de Universiteit van Edin
burgh in Geiler gelooft. Beloff behoort 
tot degenen, die drs. M. U. Johnson 
als candidaat adviseerden voor de 
hoogleraarszetel in de parapsycholo
gie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 

De Telegraaf zond een speciale 
verslaggever naar Engeland om de 
kunstjes van Uri Geiler te beschrijven. 
De redacteur wetenschap van het En
gelse zondagsblad The Observer 
merkte koeltjes op, dat de mogelijk
heid dat onderzoekers naar dergelijke 
verschijnselen er door een knappe 
goochelaar tussen worden genomen 
verminderd wordt door experimenten 
met gewone mensen en niet met lie
den zoals Geiler. Dit is de wijze waar
op de Amerikaanse onderzoeker J. B. 
Rhine de zaak benadert. Ongelukki
gerwijze bevestigen deze experimen
ten maar al te dikwijls de goede wer
king van de wetten van de kansbere
kening, klaagt de schrijver in The Ob
server. 

HET DROOMLABORATORIUM van 
het Maimonides medisch centrum in 
New York heeft geprobeerd om tele
pathie te demonstreren. Men poogde 
beelden in de dromen te projecteren 
van proefpersonen, die dertig meter 
verder sliepen achter gesloten deu
ren. Begin van dit jaar zou hierover 
in Engeland bij Turnstone Books een 
boek verschijnen onder de titel 
„Dream Telepathy". Hierin zou wor
den aangetoond, dat de achter geslo
ten deuren geprojecteerde beelden 
meer in de dromen van de proefsla-
pers voorkwamen dan volgens de 
kansberekening mogelijk is. Over het 
algemeen echter zijn nóch de experi
menten van Rhine, in de Ver. Staten, 
nóch die van Beloff in Edinburgh erg 
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Cornielje, een paar donkere ogen onder onberispelijke coiffure 
OOK 'S HEERENBERG heeft zijn wonderdoener. G. G. Th. Cornielje is 

de naam en de Graafschapsbode voelde zich geroepen in „Achterhoekse 
achtergronden en actualiteiten" een uitvoerig relaas van hem te doen, ge
schreven door Gert Wesselink. Hij noemt zich „maar een gewoon mens", 
deze Cornielje, maar hij blijkt het razend druk te hebben. En hij verdient er 
een goed stukje brood met beleg aan, dit lid van de NWP. 

Geven wij thans het woord aan de 
heer Wesselink van de Graafschaps
bode, die met kritische benadering op 
Cornielje blijkt te zijn afgegaan. 

Mijn hoop eens uitgebreid met een 
zeldzaam beroepsoefenaar als Cor
nielje te kunnen praten wordt al 
gauw de bodem ingeslagen. De 's-
Heerenbergenaar heeft het razend 
druk. „Zegt u maar wat u van me 
weten wilt", zegt hij als hij de deur 
van de wachtkamer van zijn riant aan 
de Slotlaan gelegen praktijkgebouw 
nog maar amper achter me heeft ge
sloten. 

Jachtig biedt hij me een stoel aan 
en installeert zich vervolgens breed 
achter een bureau. Een paar donkere 
ogen onder 'n onberispelijke coiffure 
kijken me onderzoekend aan. Corniel
je, een blozende vijftiger, met een 
mollig postuur, is een „gutgepflegte" 
verschijning die zo te zien het goede 
der aarde niet verwaarloost*. 

Wij zijn nog maar enkele minuten 
aan de praat of hij wordt al weer 
weggeroepen naar achteren. Ik zit al
leen in de wachtkamer. Veel te zien is 
er niet: een aquarel aan de muur, een 

URIGELLERS 'KRACHTEN9 
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overtuigend geweest voor de aanwe
zigheid van bovennatuurlijke ver
schijnselen. 

En ook Beloff is, ondanks zijn ge
loof in Uri Gellers lepeltjes en vor
ken, gebogen door gedachtekracht, 
er van overtuigd, dat het voor een 
ervaren goochelaar mogelijk is er el
ke geleerde in te laten tuinen, vooral 
wanneer de omstandigheden hem in 
de kaart spelen. Er zijn voorbeelden 
genoeg van de wijze waarop slimme 
goochelaars en illusionisten met een 
beroep op hun wonderkrachten, hun 
telepathische vermogen enzovoorts 
enzovoorts geleerden voor het lapje 
hielden. Zal ook Uri Geiler niet een 
gewone goochelaar zijn die zijn stunts 
met wat „buitenzintuigelijke krachten" 
omhult en zo naam maakt? 
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ingelijste onderscheiding waaruit 
blijkt dat Georg Cornielje zich ver
dienstelijk heeft gemaakt als zanger 
van „Deutsche Lieder" en verder o.a. 
een paar biddende handen, uit hout 
gesneden. De magnetiseur is kenne
lijk een gelovig man. 

Handtekeningen zetten 

ALS HIJ ZIJN positie tegenover mij 
aan 't bureau weer heeft ingenomen, 
zet hij in snel tempo zijn handteke
ning onder een serie cheques en na
dat dit is gebeurd stel ik haastig een 
paar vragen, want de heer Cornielje 
laat er geen misverstand over bestaan 
dat hij weinig tijd heeft. Zo werpt hij 
van tijd tot tijd een haastige blik op 
zijn horloge. 

Georg Cornielje is 54 jaar geleden 
in Emmerik (Did.) geboren als zoon 
van een tuinbouw en veeteelt bedrij
vende Nederlander. Dat Georg bijzon
dere gaven heeft waarmee hij mensen 
van moeilijk te genezen kwaaltjes kan 
afhelpen bleef natuurlijk niet onont
dekt. En zo wijdde de boerenzoon 
zich te hooi en te gras aan de specu
latieve „geneeskunst". Vlak na de 
tweede wereldoorlog repatrieerde 
Cornielje naar ons land. 

Hij trad in dienst bij Enka te Arn
hem. De wonderdokter beweert bij dit 
bedrijf min of meer in het geheim te 
hebben gemagnetiseerd. Veel patiën
ten met eczeem en reumatiek kreeg 
hij in die tijd te behandelen. Maar 
hoewel hij bij Enka een dubbel loon 
verdiende, dacht hij meer winst uit 
zijn bijzondere gaven te kunnen slaan 
door een praktijk te beginnen. En zo, 
het was in 1949, vestigde hij zich in 
Hüthem bij Emmerik. Het ging hem 
daar naar den vleze. Van heinde en 
ver kreeg hij klanten. Als een mag
neet trok hij ze aan. Vaak was hij 
van 's morgens vier tot 's avonds elf 
of twaalf uur in touw. Zo'n 500 men
sen behandelde hij dan gemiddeld. 

Hij ging er vandoor 

ZIJN PRAKTIJKEN WAREN de art
sen echter een doorn in het oog. 
„Broodnijd", aldus Cornielje. Van de 
zijde van de Artzekammer kreeg hij 
het dan ook zwaar te verduren. Zijn 
gangen werden nauwlettend in 't oog 
gehouden. Op een gegeven moment, 

nu tien jaar geleden, kreeg men het 
zover dat Cornielje naar ons land uit
week en zich in 's-Heerenberg vestig
de. „Waarom ik er vandoor ging? 
Och", zegt de wonderdokter, „ik 
moest Duitser worden om mijn prak
tijk voort te kunnen zetten en dat wil
de ik niet. Ik was niet van plan mijn 
nationaliteit te veranderen om mensen 
te helpen. En zo ben ik hier naar toe 
gekomen." 

De heer Cornielje, vader van twee 
dochters en vier zoons, heeft intussen 
best geboerd. Zijn onroerende goede
ren, riante huizen op verschillende 
plaatsen in de gemeente Bergh, ge
ven daarvan het beste bewijs. 

Of hij nog steeds 500 mensen op één 
dag behandelt, vraag ik. „Oh nee", 
reageert hij glimlachend, „ik denk er 
niet aan. Je werkt in zo'n geval alleen 
voor de belasting. Vier dagen per 
week werk ik, langer niet." De mag
netiseur heeft in ieder geval klandizie 
genoeg. Niet alleen Nederlanders, 
vooral ook Duitsers komen naar hem 
toe. Cornielje is niet in staat iedereen 
te helpen. Vaak gebeurt het dan ook 
dat hij de mensen naar de huisarts 
verwijst. 

Elk mens een uitstraling 

In geval de klachten echter met het 
zenuwstelsel te maken hebben, is de 
kans groot dat de 's-Heerenbergse 
magnetiseur er iets aan kan doen. Een 
soort zesde zintuig stelt hem in staat 
om storingen in het vegetatieve ze
nuwstelsel en in de bloedsomloop op 
te sporen (!) „Ik hoef ze niet eens aan 
te raken. Zoiets voel ik aan. Dat komt 
omdat elke mens een uitstraling heeft. 
Hoe komt het anders dat iemand zich 
plotseling omdraait als hij strak 
wordt aangekeken?" 

De heer Cornielje is bijzonder ge
voelig voor die uitstraling. Hij zegt 
haar zelfs te bespeuren als de patiënt 
vier kamers van hem af zit. De be
handelingsduur varieert sterk. Soms 
duurt het dagenlang voor Cornielje 
klaar is met iemand. Wat dat betreft 
komt zijn pensionaccommodatie hem 
goed van pas. Ook de prijzen die de 
wonderdokter berekent, variëren nog
al. Cornielje geeft toe dat zijn rijkste 
klanten ook het hoogst worden aange
slagen. 

Hoe groot zijn klantenkring is, wilde 
of kon de wonderdokter me niet zeg
gen. Ook hield hij de boot af toen ik, 
besluit de verslaggever van de Graaf
schapsbode, vroeg mij eens te laten 
zien op welke manier hij te werk gaat 
met zijn patiënten. „De mensen stel
len daar geen prijs op", zei hij. 



Johnson, de nieuwe 
hoogleraar in de 
parapsychologie 

TIJDENS EEN PERSCONFERENTIE, 
in Utrecht gehouden, heeft de nieuw
benoemde hoogleraar in de parapsy
chologie aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht, drs. M. U. Johson, zich niet 
willen uitlaten over prof. dr. W. H. C. 
Tenhaeff, die in 1953 werd benoemd tot 
bijz. hoogleraar in de parapsychologie. 
Wel heeft de heer Johnson enige ver
wijten die door de heer Tenhaeff op 
luide toon naar buiten zijn gebracht 
ontzenuwd. Dat hij vrijwel geen hoor
colleges zou hebben gegeven klopte, 
zei Johnson, want hij gaf de voorkeur 
aan het werk in werkgroepen. 

De Studievereniging voor Psychi
cal Research wil toch nog stappen on
dernemen omdat men „bezorgd is 
over de voortzetting van het voortref
felijke werk van Tenhaeff", aldus het 
bestuurslid J. Soesman. Ook de heer 
Soesman schermde er mee, dat drs. 
Johnson in de periode dat hij als gast
docent was opgetreden slechts één 
college had gegeven. Elseviers Maga
zine, dat het standpunt van de vereni
ging vertolkte, vermeldde echter dat 
bij navraag gebleken was dat Johnson 
wel degelijk kleinere groepen studen
ten les heeft gegeven. 

Het werk van Tenhaeff kwam er in 
hoofdzaak op neer, dat hij 'gegevens' 
aandroeg over parapsychologische 
verschijnselen (men denke maar aan 
Croisetl), maar inmiddels heeft een 
andere manier van benadering school 
gemaakt: men wil via statistische me
thoden parapsychologische verschijn
selen bewijzen. Zeer bekend is de 
Amerikaanse onderzoeker Rhine ge
worden met zijn bekende proeven met 
de Zener-kaarten. *) 

*) Genoemd naar E. Zener, die 
nauw met J. B. Rhine samenwerkte. 
Op de kaarten zijn afgebeeld een ster, 
kruis, cirkel, rechthoek en drie golf-
lijntjes onder elkaar. 
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