MAANDBLAD

ACHT EN TACHTIGSTE JAARGANG
No. 4, APRIL 1973

ORGAAN VAN DE VERENIGING

TEGEN DE KWAKZALVERIJ
Opgericht 1 januari 1881

REDACTIE-ADRES: J. Th. Balk, Keverberg 54, Amsterdam-Z.

AGENTEN VOOR MAGIE OP DE VLUCHT

STRIJKERS GAAN NU AL OP
T D E MUIZENTOER!

TIJDENS DE ONLUSTEN en demonstraties te Paramaribo is het eind februari tot een wonderlijk voorval gekomen. Een groep agenten ontmoette
in de straten van Paramaribo een bosneger, die wonderlijke klanken uitstootte. De agenten, bevreesd dat de
man aan z.g. „wintie-praktijken" deed,
namen angstig de benen. Zij renden
naar hun auto en verdwenen schielijk
uit de omgeving van dit magische personaadje.

„EEN SUCCESVOLLE DEMONSTRATIE" van het vermogen van de paranormaal begaafden" noemt het Nieuw Kamper Dagblad in een zeer uitvoerig verslag, een betere zaak waardig, het optreden van vier genezerikkken in de oude Hanzestad. Voor de tweede maal werd in Kampen zulk een
„experimentenavond" gehouden; de avond stond onder leiding van de heer
F. van Soomeren te Amsterdam, voorzitter van De Nederlandse Fusie van
Para-normaal begaafden en Natuurgenezers. Jarenlang is Gerard Croiset
voorzitter geweest van deze „Nederlandse Fusie" en hij is nog altijd lid.
Aan de „experimentenavond" werkten mee:
• J. A. Barendtszen te Lisse (André
Barendtszen, over wie wij 1n het oktobernummer 1972 schreven - blz.
40)
• Van der Ploeg te Haarlem
• A. Lups te Sliedrecht.
• Jan L. van Ommen uit Klazienaveen,
over wie wij het vorig jaar tweemaal
konden berichten, blz. 19 en 39.
De heer Van Soomeren, die het
voorzitterschap van de Ned. Fusie bekleedt is, volgens zijn voordracht, die
aan het optreden in de zaal Hunzestad te Kampen vooraf ging, zelf geen
paranormaal begaafde. Maar hij gelooft er wel in. Hij heeft het, zei hij tot
zijn gehoor, „aan den lijve" ondervonden. Hij vertelde, op gezag van dr.
Bakkers proefschrift „Kwakzalverij en
Onbevoegd uitoefenen der geneeskunst" dat een derde van het aantal
patiënten van para-normale genezers
genas maar zei er niet bij dat een zelfde percentage ook zonder enige vorm
van geneeskunst zou genezen. Merkwaardig is dat men de juiste titel van
het proefschrift niet vermeldt: het
woord kwakzalverij uit de titel werd
blijkbaar zorgvuldig vermeden! Uit
angst slapende honden wakker te maken?
Exclusieve lieden
WIJ ONTLENEN HIERONDER nog
het- een en ander aan het verslag in
het Nieuw Kamper Dagblad, waarbij
wij enige aantekeningen zullen maken, aan de lezer herkenbaar doordat
ze cursief zijn afgedrukt.
De Fusie vindt zichzelf een exclu-

Wetenschappelijk

sief gezelschap, want al heeft men
geen bezwaren tegen kruidenkunde of
homoeopathie, de nadruk valt voor de
Fusie toch op het para-normale! Het
verslag vervolgt letterlijk:
Sprekend over de hoedanigheden
van de Ned. Fusie van Paranormaal
begaafden en Natuurgenezers verklaarde de voorzitter dat zijn organisatie geen bezwaar heeft tegen kruidenkunde of tegen homoeopathie, maar
dat voor haar toch de nadruk valt op
het paranormale, zijnde het exclusieve
van het gezelschap.
Doel van de NFPN is onder meer,
het zoeken naar wetenschappelijk bewijs voor de paranormale begaafdheden. Ongeveer tweederde van het
aantal aangeslotenen (50) houdt zich
beschikbaar voor medewerking aan
onderzoekingen op het gebied van de
wetenschap over hun kunde.

Nederland wordt thans een proef genomen met „handbestraling" van enzymen en bacteriën.
Dat zou wereldschokkend nieuws
zijn geweest: dat het niet bestaande magnetisme, het fluïdum dat uit
de handen stroomt inderdaad in
staat zou zijn de groei van planten
te bevorderen. Aardige proeven,
dat wel, maar in het „werd bewezen" van de voorzitter van deze exclusieve „Fusie" zal wel het een en
ander te beluisteren vallen van de
wens, die de vader is van de gedachte, (red.)
Select gezelschap
De NFPN wil voor de toekomst een
betere samenwerking met artsen en
begeleiding van de paranormale genezer door artsen. De NFPN is volgens
voorzitter Van Soomeren een select
gezelschap. Men kan er zich niet zo
gemakkelijk bij aansluiten. Eerst zijn
dankbetuigingen van patiënten nodig
om zijn begaafdheid waar te maken.
Dan bezoeken bestuursleden die patiënten om de waarde van de dankbetuiging te toetsen.
Het candidaat-lid moet met enige
ervaren genezers spreken. „Ze kunnen namelijk bij elkaar begaafdheden
constateren, als die tenminste aanwezig zijn".
Men ziet het, het gaat altijd weer
over de „gave", dat raadselachtige
ingrediënt, dat zweverig brokje toverkunst, dat blijkbaar In sommige
mensen nederdaalt, althans verondersteld wordt om neder te dalen,
want er „zijn meer dingen tussen

Een tweede doel is, het bewijzen,
dat vanuit handen een fluïdum kan uitstralen, dat genezend kan werken. De
voorzitter herinnerde aan een proef
op dit gebied van een Canadees natuurkundige, die bij drie groepen van
honderd muizen een kleine verwonding aan liet brengen. De eerste honderd werden ter genezing behandeld
door een paranormaal begaafde genezer, de tweede door een arts en de
derde werden in het geheel niet behandeld.
De uitslag was, dat de door een paranormaal begaafde genezer behandelde muizen „significant" sneller genezen. Ook de invloed op planten van
magnetisme werd bewezen: snellere
groei, meer zaad, bloemen groter. In
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Dierverloskundige stond voor d e
vijfde maal terecht m_
(Door een medewerker)
DE DIERVERLOSKUNDIGE JAN
Zoeteman uit het Haarlemmermeerse dorp Vijfhuizen beleefde woensdag
21 februari een zoals hij 't zelf noemde triest jubileum: voor de vijfde keer
stond hij terecht omdat hij de keizersnede had toegepast op een kalvende
koe.
Volgens de wet is hij daar niet toe
bevoegd en alleen een dierenarts mag
op zo'n wijze een verlossing verrichten. Jan Zoeteman, die voorzitter is van
de landelijke vereniging van Dierverloskundigen, had een groot aantal collega's en boeren uit zijn omgeving
naar het Hoofddorpse kantongerecht
meegenomen. Naar schatting twee
honderd personen met 60 auto's en
vergezeld van spandoeken, landbouwtrekkers, paarden, koeien en varkens
konden echter niet voorkomen, dat hij
door kantonrechter mr. J. Goudsmit tot
f 400,— boete werd veroordeeld.
Al vier keer eerder is hij voor een
dergelijke zaak veroordeeld, maar alle
keren weer in hoger beroep vrijgesproken. De zaak waar het deze keer
om ging betreft een verlossing, die anderhalf jaar geleden in zijn woonplaats heeft plaatsgevonden. Door
snel operatief in te grijpen wist hij
toen het leven van een kalf te redden.
De dierverloskundigen voeren al ja-

ren lang een strijd om de bevoegdheid
te krijgen tot het operatief verlossen.
Ze zeggen, dat ze dit evengoed als
de dierenartsen kunnen en vanwege
hun ervaring soms zelfs handiger en
beter. Vele besprekingen zijn hierover
al met vertegenwoordigers van het
ministerie van landbouw gevoerd,
maar tot nu toe zonder resultaat.
Daardoor blijven de dierverloskundigen strafbaar. Niet altijd komt het tot
een aanklacht, maar in de afgelopen
jaren is dat in achttien gevallen wél
gebeurd. Als daarna hoger beroep
werd aangetekend, volgde meestal
weer vrijspraak, om precies te zijn
in veertien gevallen. Ook nu heeft Jan
Zoeteman weer hoger beroep aangetekend.
Keizersnede
ER ZIJN in Nederland naar schatting
honderd dierverloskundigen en in
agrarische kringen heeft men veel vertrouwen in hen, ook als het moeilijke
gevallen betreft. Verlossing via de
keizersnede is een moderne wijze, die
steeds meer wordt toegepast. Het
moederbeest wordt dan plaatselijk
verdoofd en het kalf kan meestal levend en gezond ter wereld worden
gebracht. Vroeger kwam 't veel voor,
dat in het geval van een moeilijke bevalling het kalf werd doodgemaakt en
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hemel en aarde, Horatio!" En dat
nu kunnen de heren bij elkaar ontdekkenl Ziezol Zouden ze niet beter eerst 'n paar blommetjes kunnen bestralen met hun handen en
als die reageren het lidmaatschap
uitschrijven? Het is maar een idee,
voor zulk een selecte clubl
OVER de wijze van het aannemen
van nieuwe leden wordt tenslotte nog
vermeld dat een nauwgezet antecedenten-onderzoek volgt naar het morele gedrag van de candidaat en tenslotte wordt hij door alle leden van
het gezelschap geballoteerd. Er is bij
de Fusie ook nog een Raad van Tucht.
Deze zou bestaan — namen worden
niet gegeven — uit twee hoogleraren,
drie juristen en twee artsen. „Al deze
omzichtigheid en voorzichtigheid is er,
vertelde voorzitter Van Soomeren in
Kampen, „voor de organisatie maar in
de eerste plaats voor de patiënten."
B L Z . 14
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En na deze ernstige toespraak
volgde de hocus pocus, die door
het Nieuw Kamper Dagblad wordt
beschreven als het aanvoelen van
lichamelijke en geestelijke klachten
„als hadden zij die zelf". En ze
brachten die klachten nog onder
woorden ook, de heren Barendtszen, Van der Ploeg, Lups en Van
Ommen. Soms was slechts een foto
voldoende voor dat aanvoelen. „Er
werden ook gevallen van spontane
telepathie of van helderziendheid
uitgediept". En dat alles in het nabijzijn van honderden belangstellenden, die zich aan deze toneeltrucjes vergaapten. En klap op de
vuurpijl deze constatering: „Bijna
in ieder geval konden aanwezige
verwanten of vrienden van de beschreven afwezige de juistheid van
de diagnose constateren"'. Het is
nog altijd kermisgedoe, ook al is
men lid van een „exclusief", ja een
„select gezelschap" . . .

er in stukken en brokken werd uitgehaald.
Operatief ingrijpen door dierverloskundigen is ook vaak een noodzaak
en in bijna alle gevallen kan dan niet
eerst worden gewacht op de komst
van een dierenarts. Daarom doen de
verloskundigen het dikwijls zelf, omdat dat dan de enige manier is om het
kalf te redden. Ze beschouwen het als
een vrij eenvoudige ingreep en zeggen dat de dierenartsen zich er tegen
verzetten „omdat zij (de -dierverloskundigen) maar gewone jongens zijn".
Bovendien worden ze er dikwijls uitdrukkelijk om gevraagd door de boeren, waarbij ze assisteren.
Alle bevallingen met keizersnede
die de nu weer voor de rechter staande Jan Zoeteman heeft verricht zijn
uitstekend geslaagd, zo wisten collega's buiten de overvolle rechtszaal te
vertellen. Binnen in het houten gebouwtje naast het raadhuis in Hoofddorp gaven ook kantonrechter mr.
Goudsmit en officier van justitie mr.
Bredius enkele malen toe, dat ze aan
Zoetemans deskundigheid niet twijfelden. Maar omdat hij daartoe geen
bevoegdheid heeft werd hij naar de
letter van de wet toch veroordeeld.
Alg. Inspectiedienst
DE ZAAK, WAAR het om ging was
door de officier van justitie al geseponeerd, maar de algemene inspectiedienst van het ministerie van landbouw eiste toch een vervolging. „Volgens de aanklacht was de noodzaak
tot operatief ingrijpen niet aanwezig,
omdat het kalf in leven is gebleven.
Maar dat is alleen het gevolg geweest
van mijn bemoeienis. Ik heb ook nog
een kwartier mond-op-mond beademing toegepast", aldus verklaarde de
dierverloskundige na afloop van de
rechtzaak.
„Als ik het dier dood had laten
gaan, was er niets aan de hand geweest, want we mogen zo'n kalf er
wel in stukken en brokken uithalen,
maar nu het nog leeft zegt men dat de
noodzaak tot operatief ingrijpen niet
dwingend aanwezig was", aldus de
heer Zoeteman. De in Nederland werkende dierverloskundigen gaan het
ontbreken van bevoegdheden steeds
meer als een onrechtvaardigheid zien.
„Als de Maatschappij van Diergeneeskunde zich tegen het ook door ons
toepassen van moderne verlosmethoden blijft verzetten, houdt ons beroep
op den duur op te bestaan. En daarom verzetten we ons", aldus Zoeteman. Het hoger beroep dat hij nu weer
heeft aangetekend is voor een belangrijk deel op aandringen van z'n collega's, die blijven ijveren voor erkenning van hun werk inplaats van veroordelingen.

Expert in iriskijkerij N. Bos is een aarts-kwakzalver
EEN NOGAL WONDERLIJKE geschiedenis heeft zich onlangs in Wassenaar afgespeeld. Een gepensioneerde arts, de heer C. P. J. Modderman
te Scheveningen heeft een klacht ingediend tegen de kwakzalver N. Bos,
die in Wassenaar een mooie villa, Iris
genaamd, bewoont. Het zal de lezer
niet verbazen, dat deze Bos zijn diagnoses stelt met behulp van foto's van
de iris van het oog van de patiënt.
Tegen de wens van haar man had
mevrouw Modderman Bos geconsulteerd, die haar alle mogelijke kruiden had voorgeschreven. Mevrouw
Modderman-Jaarsma is vorig jaar
overleden als gevolg van kanker aan
de dikkedarm. Zij is daaraan nog te
elfder ure geopereerd maar er hadden
zich reeds noodlottige uitzaaiingen
voorgedaan.
De inspecteur van de volksgezondheid in Zuid-Holland heeft een klacht
ingediend over het optreden van Bos,
die als „psycholoog" in het telefoonboek staat. De officier van justitie
heeft de klacht echter geseponeerd.
Deze inspecteur, dr. H. J.'de Graaf,
probeert thans meer klachten over het
optreden van Bos te verzamelen.
Arts Modderman, die eerst kolonelarts was bij de Kon. Marine en later
in den Haag nog in gemeentedienst is
geweest, heeft zich fel gekeerd tegen
het optreden van „psycholoog" Bos.
Er is over deze zaak nogal wat gepubliceerd in verschillende dagbladen
en ook het weekblad Panorama wijdde er een uitvoerig artikel aan.
6000 patiënten
JACQUES ROS van Panorama had
nogal wat moeite om Bos te spreken
te krijgen. Na drie keer proberen lukte het om Bos te spreken te krijgen.
Daarbij beriep Bos zich op een boek
dat hij geschreven heeft en dat dertig
gulden kost „Lichtpunten rondom het
kankerprobleem", verkrijgbaar bij de
Nederlandse vereniging voor natuurgeneeswijze, afd. Rotterdam).
Pi m Stoel van Het Parool vernam
uit de mond van Bos, dt deze 6000
patiënten heeft. Vrolijk verklaarde
Bos: „Ik ben de enige expert op het
gebied van de iriscopie. Ik maak foto's
van de iris met een speciaal instrument en kan zien aan welke ziekte de
patiënt lijdt. Zie ik dat het kanker is,
een maagzweer of andere gevaarlijke
afwijkingen dan stuur ik de patiënt natuurlijk door naar een specialist".
Toen de heer Stoel zei, dat iriscopie
een kwakzalvermethode is, die elke
fundering mist, verwees Bos hem naar
B L Z . 15
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het boek dat hij er over heeft geschreven „Iriscopie" . . .
Dit boek kreeg onlangs een bespreking in een gezaghebbend blad als
NRC Handelsblad en wel van de hand
van de medische medewerker van dit
blad. In een uitvoerig artikel in het
januarinummer van ons maandblad
heeft de voorzitter van de Vereniging
tegen de Kwakzalverij, de heer A. P.
N. de Groot, arts, zich fel hiertegen
gekeerd. Wij menen, dat onze lezers
niet onder de indruk zullen komen van
de „Iriscopie" — een methode om de
diagnose te stellen, die niets anders is
dan het zuiverste boerenbedrog.
„Uit de hoogste kringen"
Uit het verhaal van Pim Stoel over
kwakzalver Bos kan vernemen, dat
Bos patiënten krijgt „uit de hoogste
kringen" (j a i \a, ze komen zelfs in
AA-auto's naar de villa Iris in de laan.
met de bijna ironische naam van „Rust
en Vreugdelaan". Psycholoog Bos is
al eens veroordeeld wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst,
na een klacht van een arts te Slikkerveer. Hij kreeg een rijksdaalder boete.
Bos beweert dat hij met specialisten in briefwisseling heeft gestaan,
zoals gynaecoloog Van Traa te Rotterdam. Dokter Van Traa verklaarde desgevraagd dat hij Bos niet persoonlijk
kende, maar wilde niet antwoorden op
de vraag of hij wel van hem had gehoord of cantact met hem had gehad.
Bos beweerde dat hij ook van Wassenaarse artsen verwijsbriefjes kreeg
maar desgevraagd bleek geen enkele
Wassenaarse arts patiënten naar Bos
te hebben gestuurd.
Bos betrekt zijn kruiden van de firma Biosana te Wassenaar, die volgens omwonenden in een slechte reuk
staat. „Je ziet er nooit iemand, maar af
en toe begint de schoorsteen te roken
en dan gaat het geweldig stinken",
aldus lezen wij in Het Parool Bos antwoordt dat hij weet, dat die mr. Smit,
de eigenaar van Biosana, niet het eerste garnituur is. Maar zijn kruiden zijn
honderd procent. Ik controleer dat
zelf, verzekert Bos.
Grootspraak in de handel
DE HEER D. SMIT, kruidenhandelaar, woont zelf in Rijpwetering. Hij
noemt zichzelf een uitstekende kruidenimporteur. „Een eerlijke handel.
En dat ik vroeger wel eens iets gehad heb, och, wie zonder zonden is
werpe de eerste steen. Mijn spullen
lever ik aan alle ziekenhuizen in Nederland", beweert Smit.
Dat blijkt grootspraak want de bedrijfsleider van Biosana, die onwillig
even de deur van het dag en nacht

geblindeerde pand van Biosana opent,
verzekert dat hij alleen maar levert
aan „dokter Bos".
Of Biosana daar van kan bestaan?
Ja, want Bos heeft 6000 patiënten.
Bos heeft naast de zorg voor al die
patiënten ook nog tijd om boeken te
schrijven. Wij noemden al zijn in 1959
verschenen boek over het kankervraagstuk en het recente boek over
Iriscopie. Tussen haakjes — tegen
Jacques Ros van Panorama vertelde
Bos, dat hij de foto's van de irissen,
die hij met een speciaal toestel maakt,
voor 45 gulden moet laten ontwikkelen in Duitsland. Bos, die thans 62 jaar
is, heeft nóg een boek geschreven.
Dat is het boek „Natuur en gezondheid" en het zou een bestseller zijn.
De prijs is niet mis: f 39,75.
Platgedrukte neus
PIM STOEL LAS eens even in dit
boek en vond er wetenswaardigheden
in als dit: „Wanneer de wenkbrauwen
boven de neus doorlopen is de eigenaar meestal leugenachtig en onbetrouwbaar en een platgedrukte negerneus behoort tot de uitrusting van hen
die domheid en verwaandheid in zich
verenigen". Bos geeft in het boek op
van zijn genezingen: hij heeft een
vrouw van baarmoederkanker genezen met behulp van zijn kruiden, en
hij vermeldt herstel van diverse soorten kanker, waarbij hij telkens aangeeft welke soorten kruiden hij heeft
gebruikt.
In de wachtkamer van Bos leest de
patiënt de opwekking (men moet maar
durven!) „Iemand, die niet alles doet
om snel te genezen teneinde zijn
plaats aan een ander die dit harder
nodig heeft af te staan is a-sociaal".
Een bijzonder trieste zaak, deze „expert op het gebied van de iriscopie".
Het valt te begrijpen dat dokter Modderman zich met felheid heeft gekeerd
tegen diens
kwakzalverpraktijken.
Volgens de heer Modderman is, behalve zijn eigen vrouw, nog een ander
het slachtoffer geworden van de gewetenloze beweringen van Bos, dat ruj
diagnose kan stellen met behulp van
de iris en kruiden heeft voor de ergste ziekten, die de mensheid teisteren.
Het wordt tijd, dat men een eind
maakt aan de gevaarlijke practijken
van zulk een figuur. Wij hopen, dat het
de officier van justitie zal gelukken
spoedig over „hardere feiten", dan
die thans al aangedragen door de Inspecteur van de volksgezondheid, te
beschikken teneinde een vervolging te
kunnen instellen tegen deze aartskwakzalver.

VLEESKEURINGSDIENST
WAARHEEN?
IN DE CONSUMENTENGIDS van
maart Is bezwaar gemaakt tegen het
plan van de ministers Stuyt en Lardinois om de vleeskeuringsdienst over
te plaatsen van het ministerie van
volksgezondheid naar het ministerie
van landbouw. Als bezwaar tegen deze overplaatsing voert de Consumentengids aan, dat de keuring van vlees
en vleeswaren vooral een kwestie van
volksgezondheid is en daarom bij het
ministerie van volksgezondheid thuis
hoort. Dit vooral omdat in de moderne
veehouderij gebruik wordt gemaakt
van antibiotica en andere geneesmiddelen, waarvan voor de consument
schadelijke residuen in het vlees kunnen achterblijven. Het is dan ook
noodzakelijk dat bij de controle op
het vlees het belang van de volksgezondheid voorop wordt gesteld en dat
de verantwoordelijkheid direct gedragen wordt door het ministerie van
volksgezondheid en niet door dat van
landbouw. Dit laatste ministerie houdt
zich immers in de eerste plaats bezig
met de belangen van de boeren-producenten.

BULGARIJE ah kruidenland
BULGARIJE IS NIET alleen een producent van rozenolie maar ook van
geneeskundige kruiden, die naar 26
verschillende landen worden geëxporteerd. Dat is ongeveer 80 pet. De resterende 20 pet. wordt in eigen land gebruikt in overeenstemming met speciale voorschriften door het ministerie van volksgezondheid van de volksrepubliek uitgevaardigd.
In 1971 exporteerde Bulgarije niet
minder dan 4500 ton kruiden en 1600
ton rozebottels. De beste afnemers
zijn de Duitse Bondsrepubliek, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Naar de
DDR, Hongarije en Tsjechoslowakije
gaan jaarlijks zo'n 500 ton kruiden. Er
zijn in Bulgarije meer dan 600 soorten
medicinale kruiden en wilde vruchten
waarvan 300 soorten nodig zijn voor

*JÖry\ een rondje tegen
DAGBOEKANIER SIGNALEERDE in Het Parool wonderlijk gebazel van Mellie Uyldert. Ik zie,
schreef hij, liever een arts een
tranquilizer toedienen aan een
neurotische gefrustreerde, dan
dat ik luister naar de baarlijke
onzin, 17 januari door een z.g.
kruidendeskundige, mevr. Mellie
Uyldert, uitgekraamd in het VARA Radioweekblad; u acht het
niet mogelijk, maar het volgende
citaat is letterlijk!
Een mevrouw klaagt over maden, waarop mevrouw Uyldert,
na enige hygiënische algemeenheden, die iedereen kent:
„Ja kijk, de oorzaak ligt in de
toestand van de darm, die niet
electrisch genoeg is, anders zouden ze weggejaagd
worden,
maar die darm is te zwak om
zich te verdedigen, dan gaan ze

bereiding van geneesmiddelen. Bepaalde Bulgaarse kruiden zijn van bijzonder goede kwaliteit, waaronder de
belladonna, die een zeer hoog percentage bezit van het werkzame alkaloïde
atropine. Bulgaarse kamille moet aromatischer zijn dan de kamille, die elders in Europa groeit terwijl de rozebottels uit Bulgarije van acht tot tien
keer zoveel vitamine C bevatten als
citroenen, aldus een mededelingenblad verspreid door de Bulgaarse ambassade.

de
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zich nestelen. Wat goed is, dat
is dat u op de plaats van de
darm (? — Dbr.) met uw eigen
rechterhand een rondje wrijft,
dus dat verwarmt. Daar ligt een
zenuwvlecht, die heet de zonnevlecht, die het hele onderlichaam
moet voorzien van electrische
stroom. Als u die telkens wat opwarmt door zo te wrijven in de
richting van de klok, dan versterkt u die. U kunt bovendien
een gazen zakje met wat fijngemaakt Sint-Janskruid, gedroogd,
voortdurend in uw step-in leggen, zo ongeveer op de hoogte
van de navel, dus op die zonnevlecht, dan wordt hij versterkt."
Van gebazel als het bovenstaande staan de mij toegezonden desbetreffende teksten van
het VARA Radioweekblad werkelijk ból, besluit Dagboekanier.

Pater moest duivel uitdrijven

DE BISSCHOP VAN Passau in Beieren heeft een pater op het matje geroepen, die zich bezig hield met het
uitdrijven van de duivel bij een 35jarige vrouw, die al van haar jeugd af
leed aan hoofdpijn. De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis, waar
zij in betere handen is. Aanvankelijk
had de pater van de bisschop, mgr.
Hoffmann toestemming gekregen tot
exorcisme (duiveluitbanning) maar
daar kwam snel verandering in toen
bleek dat de pater alle discretie liet
varen en er een soort show van ging
Adresverandering
maken.
Een aantal gelovigen had een autoVerzuim niet bij adresverandering even bus gehuurd om met zijn allen naar
d e wijziging mede Ie delen a a n hel de „door de duivel bezeten" vrouw te
gaan kijken. De pater verkondigde,
correspondentieadres Oranjelaan 6 te
dat de duivel, die van de in de plaats
Hilversum 1 Dan behoeft U niet bevreesd Burgkirchen woonachtige vrouw bezit
te zijn één nummer van dit interessante zou hebben genomen, nog meer boze
dingen in zijn schild voerde. Satan zou
m a a n d b l a d te moeten missen.
zich bijvoorbeeld ook meester maken
van de beatmissen.

Bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij: A. P. N. de Groot, Arts te Hilversum, Voorzitter; Mevr. J. W. J. Vermeulen, Berkenrodestraat 23
te Haarlem, Secretaresse; L. Brest te Amsterdam, Penningmeester; Mr. J. E. Qoudsmit, Kantonrechter te Haarlem, P. H. A. Poll, Dierenarts te Zeist;
Mr. J. D. van den Berg, Vice-President Arrondissements-Rechtbank te Arnhem; J. E. Buiter, Apotheker, Farmaceutisch Inspecteur van de Volksgezondheid te Zwolle; P. L. Stal, Arts te 's-Gravenhage; J. M. de Haas, Tandarts te Heemstede; Mej. Drs. P. H. van Marie, Apotheker te 's-Gravenhage;
J. W. Gosker, Inspecteur van Politie te Arnhem; J. Noord te Amsterdam; Adviserend bestuurslid: Dr. S. Lelie, Geneeskundig inspecteur van de
Volksgezondheid In Zeeland, Middelburg.
Lidmaatschap van de Vereniging incl. Maandblad min.
ƒ 10,—; voor studerenden f 2,50. Adrea voor het opgeven
van leden en abonné's: Oranjelaan 6, Hilversum. Penningmeester: L. Brest, Argonautenstraat 19a, Amsterdam-Zuid.
Postgiro van de Vereniging 3 2 2 3 7 te Amsterdam.
Gem. Giro K 1 6 7 2.

Amsterdam

Abonnement per jaar franco per post
bij vooruitbetaling f 10,—;
studerenden f2,50

BLZ. 16

Correspondentie Oranjelaan 6, Hilversum.
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