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Het is als een duveltje 
in een doosje. Zó, denk je, 
hebben redelijke mensen 
het doosje afgesloten, be

grijpen ze dat er een medische weten
schap is, die steeds verder ziekten en 
kwalen terugdringt of floep, daar gaat 
het weer open. En het duiveltje is er 
weer, zij het wellicht in een andere 
gedaante, met een andere naam ge
sierd. 

Een van die nieuwe namen is de 
naturopathie, wat wel „natuurgenees
wijze" zal betekenen. Én op de meest 
onverwachte plaatsen komen, we deze 
nieuwe gedaante van het aloude zeer 
van de kwakzalverij weer tegen. 

Neen niet alleen bij de cursus na
turopathie, die de roemruchte N.W.P. 
(Nederlandse Werkgroep van Prakti
serende genezers, als wij de letters 
juist verklaren) te Utrecht pleegt te 
organiseren voor loodgieters en huis
vrouwen en voor wie zich nog meer 
tot de naturopathie aangetrokken 
mocht voelen. 

Zo is er in het in april geopende 
centrum „Het Gras" aan de Johannes 
Vermeerstraat te Amsterdam ook al 
een werkgroep naturopathie, die blijk
baar welig tiert temidden van ander 
„gras", zoals mystiek, Boeddhisme, fi
losofie en creatieve meditatie-psycho-
synthese. Men begrijpe ons goed. 
Iedereen heeft ten volle het recht om 
zich aan mystieke bronnen te laven, 
er is trouwens een werkgroep Bijbel 
even zo goed als een werkgroep 
Krishnamurti, maar dat er een werk
groep naturopathie wordt gevormd 
kan niet anders uitlopen dan op heel 
ordinair gekwakzalver, 

En de gevaren daarvan mochten nu 
toch wel gemeengoed zijn. 

Marcel van Dam heeft ze onlangs 
tijdens televisie-uitzendingen nog eens 
breed geëtaleerd voor het Nederland
se publiek en dat is zó goed aange
komen dat de vereniging van para
normale genezers, de z.g. Fusie zich 
daar al tegen te weer poogt te stellen 
met het uitdelen van interviews. 

Maar daar bij „Het Gras" in de Jo
hannes Vermeerstraat te Amsterdam 
wordt tweemaal per maand informatie 
gegeven over alternatieve genees
kunst (wat gemeenlijk ook neerkomt 
op kwakzalverij, maar dat woordje al
ternatief doet het goed in sommige 
kringen) naturopathie, homoeopathie, 
acupunctuur en dergelijke. Als mede
werker voor de naturopathie treedt op 
Paul Louwers, die zijn optreden begon 
met een „inleiding tot de praktijk van 
de naturopathie". 

Het centrum, dat zich de innerlijke 
verandering van de mens ten doel 
stelt geeft cursussen, werkgroepen en 
lezingen die „geen passief aanhoren 
vragen maar actieve deelname verlan
gen". Dat maakt het nog maar erger 
— de praktijk van de naturopathie 
dreigt uit te lopen op het lokken van 
een aantal nieuwe adepten van het 
oude kwaad, dat kwakzalverij heet en 
dat de mensheid al zoveel ellende 
heeft berokkend. Ze kunnen het maar 
niet laten . . . Over „innerlijke veran
dering" gesproken . . . Neen, wie zo 
graag wil streven naar innerlijke ont
plooiing en geestelijke bevrijding moet 
dwangneurosen, die zich sieren met 
de titel van „alternatieve geneeskun
de" maar van zich afschudden. 

LEDEN, 
WERFT LEDEN I 

Waaiidenkbeelden Tan 
een iriseopist 

ONZE VOORZITTER, arts A. P. N. 
de Groot, heeft zojuist een brochure 
voltooid over de iriscopie en wel 
onder de titel „Waandenkbeelden van 
de iriseopist Nicolaas Bos". Aan deze 
Bos hebben wij in het maartnummer 
van ons maandblad nog eens ruime 
aandacht geschonken. Bos heeft over 
de iriscopie een boek geschreven. 
Dokter De Groot heeft in zijn brochure 
dit boek eens onder de loep genomen 
— er bleef weinig van heel! 

Dominee, die als 
medium optrad, 
bedroog de kluit 

EEN PAAR JAAR geleden deden de 
boeken van bisschop Pike over spiri
tistische ervaringen nogal opgeld. In 
ons land besteedde vooral De Tele
graaf ruime aandacht aan deze James 
A. Pike. Hij was methodistisch bis
schop in Californie maar hij had zijn 
functie naderhand opgegeven. Zijn 
dood „haalde" de kolommen van de 
wereldpers. Pike werd namelijk in de 
woestijn van Judea dicht bij de Dode 
Zee gevonden, nadat hij verdwaald 
was gedurende een expeditie samen 
met zijn vrouw. 

Thans is gebleken, dat een „me
dium", dat aan een televisie-uitzen
ding met Pike had meegewerkt, de 
zaak bedrogen heeft. In 1967 vond 
een geruchtmakende televisie-uitzen
ding plaats in Amerika, waarin Pike 
meende, dat hij contact had met zijn 
overleden zoon, die in 1966, op twin
tigjarige leeftijd, zelfmoord had ge
pleegd. 

Een Canadese journalist, Allan 
Spraggett, die toen de seance orga
niseerde vond met de kannunnik Raus-
scher, die de literaire nalatenschap 
van het medium heeft geërfd papieren, 
die er op wijzen, dat het medium, ds. 
Arthur A. Ford, te voren allerlei zaken 
had bestudeerd, o.a. over het leven 
van overleden collega's van bisschop 
Pike, die hem tijdens de seance z.g. 
boodschappen zouden hebben doen 
toekomen. 

De New York Times, die dit bedrog 
signaleerde, kon er o.a. melding van 
maken dat een uitvoerig doodsbericht 
dat in deze krant was verschenen, totj 
het materiaal behoorde waarover 
medium Ford beschikte. Spraggett, 
die een biografie over ds. Ford heeft 
geschreven, is er toch van overtuigd, 
dat deze een begaafd medium was, 
al moet hij wel toegeven, dat hij terug
viel op bedrog wanneer hij dat nodig 
vond. Hij heeft het boek de titel ge
geven van „Arthur Ford: de man, die 
met de doden sprak." 

Wetenschappelijk niet-verantwoorde gezondheidsbemoeienis is KWAKZALVERIJ 
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àstRoLoqen en 
ONLANGS ZIJN 55 voor

aanstaande astrologen in 
Cambodja gevangen gezet. 
Geen kleinigheid! Zij had
den de voorspelling ge
daan, dat president Lon 
Nol binnen een maand ten 
val zou worden gebracht. 
Daarin hebben zij inmid
dels ongelijk gehad, maar 
de Cambodjaanse regering 
heeft daar maar niet op ge
wacht. 

Vrijwel iedereen in Cam
bodja gelooft in de waarde 
van de astrologie, ook in 
de politiek. Vóór het afzet
ten van prins Sihanouk in 
maart 1970 deed ook een 
stroom van voorspellingen 

ek in càmBOojà 
de ronde. Nuchtere wester
se waarnemers geven hier
van de volgende verkla
ring. De voorspellingen 
worden ingegeven door po
litieke en financiële facto
ren, anders gezegd om po
litieke of financiële rede
nen deden de astrologen 
nadelige voorspellingen ten 
aanzien van prins Siha
nouk En omdat zoveel men
sen geneigd zijn naar de 
astrologen te luisteren 
werd in Cambodja een at
mosfeer geschapen waarin 
de val van de prins lang
zamerhand als onvermij
delijk werd aanvaard. 

In Ermelo raadpleegt 
Gerrit Zantinge 
zqn „ritmogram" 

ER IS EEN nieuwe kunde aan de 
horizon verschenen — met nieuwe 
mogelijkheden de mensheid wat diets 
te maken. In Ermelo op de Veluwe 
heeft de heer Gerrit Zantinge, 46 jaar 
oud, een „centrum voor bio-ritmisch 
denken en handelen". In het decem
bernummer van vorig jaar van het 
Maandblad tegen de Kwakzalverij kon 
men het woord bio-ritme ook al tegen
komen en wel in verband met de „vin
ding" (in Zwitserland) van een hor
loge, dat het menselijk bioritme aan
gaf (blz. 50). 

In de Gooi- en Eemlander stond on
langs een uitvoerig artikel over de 
heer Zantinge, die bekende dat de 
bio-ritmiek eerst zijn hobby was, 
maar nu vult het bijna zijn hele dag
taak. Ook zijn vrouw is een vurig aan
hangster. Hij beroept zich voor de we
tenschappelijke fundering van de zaak 
op de Weense hoogleraar prof. dr. 
H. Swoboda en de Berlijnse arts dr. 
W. Fliess. 

Het centrum te Ermelo functioneert 
in nauwe samenwerking met het Cen
trum voor Bio-Ritmiek te Zürich waar 
de computerberekeningen worden ge
daan en waar men sinds een jaar of 
vijf werkt aan de bewijsvoering van 
de leer van de energiegolven met een 
plus- en een mincurve. Zo tekende de 
Gooi- en Eemlander het althans op 
uit de mond van de heer Zantinge. 

Zelf raadpleegt de heer Zantinge 
elke ochtend zijn ritmogram. Simpel 
uitgangspunt voor het door de com
puter berekende ritmogram is de ge
boortedatum, liefst met het juiste uur. 
Een beetje lastig is het wel, dat de 
verschillende ritmen niet gelijk met 
elkaar op gaan. Het lichaamsritme telt 
23 dagen, namelijk 111/2 actief, \V/2 
passief, oftewel 11 Vi dag plus, 1iy2 
min. Dit ritme is bepalend voor ener
gie, werklust, ondernemingsdrang, 
zelfvertrouwen, moed, lichamelijke 
kracht, uithoudingsvermogen, weer
stand. 
Het gevoelsritme maakt een cyclus 
van 28 dagen — veertien dagen plus, 
veertien dagen min. Het intelligentie
ritme heeft een nog wat langere om
looptijd, namelijk 161/2 dag plus en 
161/2 dag min — samen 33 dagen. Vol
gens de heer Zantinge zijn de kriti
sche dagen de overgangsdagen van 
plus- naar de minfase.,,Daarvoor hoe
de men zich het meest omdat steeds 
weer opnieuw wordt bevestigd dat op 
kritische dagen de neiging tot licha
melijk of geestelijk falen bijzonder 
groot is." 

B L Z . 2 2 MAANDBLAD TEGEN DE KWAKZALVERIJ 

WILLEM VAN DE 
MOOSDIJK 

IN OBSERVATIE 
WIJ LEVEN SNEL — en vergeten 

snel. Zó snel, dat onlangs over het 
A.N.P. een bericht de dagbladen be
reikte over „de kruiden i e r Willem 
van de Moosdijk". Van de Moosdijk, 
kwakzalver en verdacht van een roof
overval, heeft het Huis van Bewaring 
waarin hij sedert november van het 
vorig jaar is opgesloten verwisseld 
voor de psychiatrische observatiekli
niek te Utrecht. Evenals zijn broer 
Frans zal hij moeten terechtstaan op 
verdenking de kassier van het grens
wisselkantoor te Eindhoven — welk 
een vertrouwen moeten deze heren 

En voegen wij er aan toe, stel je 
voor, dat die overgangsdag nu ook 
nog toevallig vrijdag de dertiende is! 

De heer Zantinge weet vreemde 
dingen mede te delen: een onderzoek 
heeft uitgewezen, zegt hij tegen de 
verslaggever van de Gooi- en Eem
lander, dat 65 pet. van de hartinfarc
ten op een kritische dag viel. Ook 
opereert men in Zwitserland in be
paalde ziekenhuizen bewust aan het 
begin van een plusperiode. Tijdens 
een vakantie in Zwitserland trouwens 
hoorde de heer Zantinge ook voor het 
eerst van de bio-ritmiek, die hem zo 
gegrepen heeft. Maar behalve in 
Zwitserland weten ze er ook in Japan 
het nodige van. In Tokio stelde een 
busonderneming het dienstrooster 
vast op grond van de ritmogrammen 
van de chauffeurs. 

hebben gehad in de „Raspoetin" van 
Brabant! — te hebben neergeslagen 
met een rubber hamer en beroofd 
van een bedrag van ongeveer 1.2 mil
joen. Het grootste deel van dit be
drag is nog zoek. 

De verdedigster van Willem van de 
Moosdijk is de Eindhovense advocate 
mevrouw M. J. van der Pias-Kluit. Te
genover de pers noemde zij de toe
stand van Van de Moosdijk labiel. De 
man is nog even teruggeweest in zijn 
luxueuze villa „De Zandhoeve" te 
Casteren, waar eens de zieken samen
stroomden om het orakel te horen, dat 
hen de kruiden zo duur verkocht. Die 
terugkeer was voor de reconstructie 
van het misdrijf, die op de videoband 
is vastgelegd. Het is niet komen vast 
te staan wie van de twee de rubber 
hamer heeft gehanteerd. 

De advertenties die Van de Moos
dijk o.a. in Franse, Oostenrijkse, 
Zuidduitse en Noorse bladen plaatste 
doen nog altijd hun werk. De curator 
in zijn faillissement krijgt nog altijd be
stellingen binnen van mensen, die ge
loven in de wonderbaarlijke kracht van 
de kruiden, die zogenaamd uit verre 
gewesten zouden komen, maar in 
werkelijkheid door een kruidenhandel 
te Lunteren werd geleverd. Maar ook 
klachten komen nog altijd binnen! In 
totaal liggen er nu bij de curator zo'n 
6000 bestellingen en klachten . . . 

De schuldeisers zullen niet aan hun 
trekken komen. Zij hebben vorderin
gen tot een totaal van een half mil
joen gulden op de failliete boedel van 
de „kruidendokter". Als de preferen
te schuldeisers zijn voldaan resteert 
er voor de overigen vermoedelijk niet 
meer dan een tiende van hun vorde
ring, aldus een bericht in de Haagse 
Courant. 



Fusiestrijker: Toen zag ik die lichte strepen 
HET WEEKBLAD NIEUWE REVUE heeft er heel wat pagina's tegen aan 

gegooid: Rigo Kalkhoven had een gesprek met een lid van de Fusie, de Ne
derlandse Fusie van Paranormale en Natuurgenezers — een organisatie, die 
de laatste tijd herhaaldelijk in de publiciteit weet te komen. Die Fusie is, 
lezen we, er bijzonder kwaad om geworden, dat voor de t.v. Marcel van 
Dam alle niet-wetenschappelijke genezers op een hoop heeft geveegd en 
alles op dit gebied „onzin" heeft genoemd. „Men geeft toe (namelijk de 
Fusiel) dat er op dit gebied veel kaf onder het koren schuilt." Maar zegt 
men: wij weten kaf wel van koren te scheiden. En daaraan nu twijfelen wij: 
ook de commissie-Peters lukte het niet om een scheidingslijn te ontdekken, 
die tussen de malafide en'de z.g. bonafide-genezers zou lopen. 

RIGO KALKHOVEN HEEFT met het 
bestuur van de Fusie gesproken: de 
heer F. van Soomeren — voorzitter, 
niet paranormaal begaafd — mevrouw 
R. Freem-Neuberg wel paranormaal 
begaafd (maar niet meer als zodanig 
actief) en bestuurslid C. van Huisste-
de (wel paranormaal begaafd, wel ac
tief). 

Onze lezers zullen zich herinneren 
dat in het aprilnummer van ons 
maandblad (blz. 13) wij woorden van 
de heer Van Soomeren hebben geci
teerd gesproken ter gelegenheid van 
een z.g. experimenten-avond te Kam
pen. Daarbij wees de heer Van Soo
meren op ,,het exclusieve" van het ge
zelschap dat de „Fusie" onder haar 
vleugels verenigt. 

Voorzichtig man 
DE HEER VAN SOOMEREN laat 

zich tegenover de heer Kalkhoven als 
een voorzichtig man kennen. De leden 
van de Fusie zijn geen gebedsgene
zers, geen kruidendokters, zij schrij
ven geen medicamenten voor: neen, 
zij bepalen zich tot handoplegging, 
verzekert hij de journalist. 

De heer Van Soomeren: „Wij willen 
deze geneeswijze, die overigens zo 
oud is als de mensheid en die op ver
bluffende resultaten kan bogen meer 
in de openbaarheid brengen. Wij stre
ven ook naar erkenning, zoals dat het 
geval is bij psychotherapeuten en 
Physiotherapeuten, die tot voor kort 
als „masseurs" ook met de nek wer
den aangekeken. Nu is dat een zeer 
gewaardeerd beroep." 

Er volgt dan het verhaal van een 
genezing door Van Huisstede van een 
meisje, dat ernstig ziek lag in een 
ziekenhuis, maar waarbij Van Huis
stede toch werd toegelaten. Hij zou 
o.a. hebben „gezien", dat zij een 
(bloedtransfusie nodig had en later 
had hij „gezien" (de heer Van Huis
stede is ook helderziende, moet men 
weten) dat zij een oorontsteking had. 
Helemaal controleren kon de journa
list het verhaal niet omdat de vader 
van het meisje schipper is. 
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De Fusie, zo vertelde mevrouw 
Freemd, telt 51 practiserende leden, 
700 sympathiserende leden en het 
tijdschrift „De paranormale Genezer" 
van de Fusie heeft 1600 lezers. 

Man met een zwart pak 
Over dat „geneeskundig zien" van 

Van Huisstede tekende de heer Kalk
hoven het volgende wonderverhaal 
uit zijn mond op: „Ik was eens een 
man aan het behandelen met een 

zwart pak aan. Terwijl ik met hem be
zig was zag ik lichte strepen tussen 
mijn handen en zijn pak. Ik dacht eerst 
„wat een vreemde leuke stof is dat", 
maar toen ik beter keek, zag ik, dat 
die lichte strepen uit mijn handen 
kwamen. Ze zijn een beetje violet-
achtig. De meeste mensen zien dat 
niet, maar er zijn er die dat ook zien. 
„Mijn dochter bijvoorbeeld," aldus 
nog steeds Van Huisstede, „ziet die 
straling ook, maar dat was zo natuur
lijk voor haar, dat ze dacht dat ieder
een dat zag." 

Dan zegt Van Huisstede tegen de 
journalist: „Als ik u zo zie zitten dan 
heeft u een hele krans van lichte nevel 
om u heen, de zogenaamde aura. Als 
die nevel een beetje rossig is, dan wil 
dat zeggen dat de patiënt iets aan zijn 
bloed of bloedvaten heeft" 

„Ik heb er maar gauw overheen ge
praat," bekende de auteur van het 
artikel in de Nieuwe Revue. 

Al te alarmerend oordeel over vergiftiging 
door medicijnen 

Het Gemeenschappelijk overleg van 
ziekenfondsorganisaties in ons land, 
het GOZ, heeft het vermoeden uitge
sproken, dat 5% van de patiënten in 
de ziekenhuizen daarin is beland als 
gevolg van een vergiftiging door ge
neesmiddelen. De kosten hiervan be
rekent het GOZ op 100 miljoen gul
den 's jaars. 

In de Verenigde Staten zou dit ver
schijnsel nog erger zijn en zouden 
10% van de patiënten in de zieken
huizen lijden aan een vergiftiging door 
geneesmiddelen. In veel gevallen zou 
sprake zijn van een verkeerd gebruik 
door de patiënten en de GOZ vindt 
dan ook, dat de behandelende arts de 
patiënten goed moet voorlichten. Hij 
zou ook schriftelijke aanwijzingen 
moeten verstrekken, zodat de patiënt 
die thuis nog eens zou kunnen nale
zen. Het GOZ blijkt echter geen voor
stander te zijn van een „bijsluiter", zo
als de farmaceutische industrie dat 
wil. Gelijk bekend worden die in het 
buitenland wel bij geneesmiddelen 
verstrekt — men krijgt daar in de apo
theek de geneesmiddelen in de oor
spronkelijke verpakking — maar hier 
worden ze in de apotheek verwijderd. 

Het GOZ meent dat een patiënten
bijsluiter de kosten van de medicijnen 
maar zou verhogen en die vindt men 
nu al onnodig hoog. De GOZ komt tot 
een schatting van zelfs 50 miljoen gul
den voor het verstrekken van „onno

dige geneesmiddelen", die ten laste 
van de fondsen komen. 

De bijsluiter zou, vreest men bij het 
Gemeenschappelijk overleg van de 
ziekenfondsorganisaties, er verder toe 
kunnen leiden dat de beslissing voor 
het gebruik van een geneesmiddel van 
de arts naar de patiënt wordt verlegd 
en de, volgens het GOZ, „indringende 
reclame" van de farmaceutische in
dustrie zou die neiging nog verster
ken. 

Toch lijkt het ons dienstig bij het 
lezen van de vermoedens van het 
GOZ even in het oog te houden, 
dat de snelle kostenstijgingen In de 
ziekenfondssfeer misschien niet 
helemaal los zullen staan van de 
opvattingen van het GOZ. Boven
dien is een vermoeden nog altijd 
wat anders dan een wetenschappe
lijk vastgesteld feit. De bezwaren 
tegen de patiëntenbijsluiter zijn 
trouwens in de eerste plaats van 
financiële aard. De kostenstijging 
lijkt ons niet zo bijzonder groot, 
wanneer men weet dat thans de bij
sluiter wordt weggegooid in de 
apotheek. De cijfers, die het GOZ 
geeft van vergiftiging van patiënten 
door geneesmiddelen en van onno
dige geneesmiddelen zouden bij 'n 
goed afwegen van alle factoren wel 
eens heel wat minder alarmerend 
kunnen uitvallen (red. MtdK). 



Mességué, de snoever met de kruiden, 
vindt een pleitbezorger Gedenkt 

DE HAGENAAR DR. F. C. DOMINI-
CUS is, menen wij, al vele jaren met 
pensioen. Dat belet hem niet om met 
ijver de pen te hanteren over zaken 
als de Nederlandse taal, Zuid-Afrika 
en nog enige wissewasjes. Aan het 
dagblad Trouw heeft hij een tijdje ge
leden even een briefje geschreven, 
waarin hij zich ontpopt als een ver
dediger van de Franse kruidenkwak
zalver Mességué, zoals men weet, een 
man die zijn zaakjes goed weet te 
verkopen. Hij heeft er zelfs boeken 
over geschreven of laten schrijven. 

Even terzijde: dat boek van Messé
gué is ook in het Engels vertaald en 
wel onder de titel „Of men and plants" 
(uitgegeven door Weidenfeld en Ni-
colson, prijs £ 3.50). In de Sunday Ti
mes kreeg het een uitvoerige bespre
king van de hand van Cyril Connolly. 
Deze merkt op, dat Mességué een 
type is dat men vaak in de randge
bieden van de medicijnen, kunst of 
wetenschap aantreft. Van huis uit is 
hij een boer uit het departement Gers 
(Gascogne bij de Franse Pyreneeën) 
zoon van een planten-,,dokter", die 
met zijn natuurlijke esprit, zijn brutali
teit, zelfvertrouwen en respect voor 
wat hij van zijn vader leerde op de Ri
viera goede zaken deed en allerlei 
psychosomatische kwalen probeerde 
te genezen: asthma, zwaarlijvigheid, 
eczeem, slechte bloedsomloop, slape
loosheid, reumatiek, migraine, arthritis. 

Een slimmerik 
DE SLIMMERIK HIELD zich verre 

van zaken als tuberculose, kanker, 
suikerziekte, virus-infekties . . . ziekten 
waarbij hij snel door de mand zou val
len bij zijn „geneeswijzen". Maar met 
dieetvoorschriften om af te vallen 
heeft hij vermogende lieden menige 
duit afhandig gemaakt. Zelfs ex-ko
ning Faroek van Egypte kwam zo 
onder de handen van Mességué. Cy
ril Connolly citeert in de Sunday Ti
mes een stukje uit zijn boek. „Wat een 
man werkelijk jong houdt is zijn sek
suele kracht. Die moet hij goed be
waren en dat kan door een massage 
aan de onderkant van de rug met een 

zalf gemaakt van bramen, meidoorn
bessen en munt. Wat is uw eigen re
cept?," aldus de vraag van de spreker 
aan Mességué. 

Dat blijkt wat ingewikkelder: peter
selie, stinkende gouwe, munt en 
Grieks hooizaad. (Dit laatste komt in 
Zuid-Frankrijk veel voor; men kent het 
daar als Fénu grec.) 

Mességué vermeldt in zijn boek dat 
Adenauer met belangstelling luisterde 
naar dit gesprek over recepten om de 
man zijn krachten te doen behouden! 
Stinkende gouwe blijkt Mességué in 
al zijn recepten te verwerken: voor 
wratten, voor de ogen (een van de 
volksnamen voor stinkende gouwe is 
„ogenklaar", in het Frans is het wel 
bekend als „grande-éclaire") bij stru
ma, bij scheurbuik en bij fistels . . . 

Snoeven als de beste 
DIT ALLES EVEN terzijde over het 

boek, dat in de Sunday Times werd 
besproken, zeer uitvoerig, maar wel 
met een' zekere scepsis. De slimme 
Mességué die herhaaldelijk voor 
kwakzalverij is aangeklaagd ontziet 
zich niet om de staf te breken over 
andere kwakzalvers, zoals op Corci-
ca Naessens, die beweerde leuke
mie te kunnen genezen: een opzien
barende zaak in 1964. 

Nu naar dr. Dominicus, die het no
dig vond naar het dagblad Trouw te 
schrijven. Dominicus had namelijk in 
de Schweizer Illustrierte een uitvoerig 
artikel gelezen over deze Mességué 
en de inhoud er van komt overeen 
met wat er in het boek staat: Messé
gué kan als goede Gascogner het 
snoeven niet laten. Dr. Dominicus 
voelt zich geroepen — hoewel hij 
Neerlandicus is en beslist geen medi
cijnen heeft gestudeerd bij ons weten 
— voor deze Mességué een lans te 
breken. Stel je voor: de mensen 
mochten na alles wat ze over Van de 
Moosdijk hebben gelezen eens wan
trouwend zijn gewordenl Neen, dat 
moet nodig worden opgevijzeld, vindt 
onze kwakzalver-vereerder. „Hij — 
Mességué — heeft al 250.000 mensen 
met zijn kruiden behandeld en daar-

ons archief 1 ! 

Sauua-af slank cost uuiii 
en tenenrechtbuiger 

EEN MIDDEL OM de tanden wit te 
verven, eeltknobbelverdrijvers, krom-
me-tenenrechtbuigers, een eigen 
bloeddrukmeter, steunen voor een 
kromme rug, een sauna-afslankcos-
tuum, zie daar artikelen die men vin
den kan in de catalogus van het uit 
Breda opererende postorderbedrijf 
DMD. Het Konsumenten Kontakt ves
tigde in zijn blad Koopkracht de aan
dacht op dit eigenaardige postorder
bedrijf, dat in de Haagsche Courant 
onder de loep wordt genomen door L. 
Bakker in zijn „Klantenrubriek". 

In het radioblad Televizier adver
teerde DMD enige tijd geleden met 
het middel Ipanol: „Heel uw lichaam 
wordt dadelijk helemaal bruin, alsof u 
net thuis kwam na vier weken vakan
tie in de zon!" Na het overmaken van 
f 28,75 kreeg de besteller een paar 
flesjes thuisgestuurd. Er was een 
briefje bij met de waarschuwing: „Be
langrijk. Het is aan te bevelen de Ipa
nol crèmes NIET op de gezichtshuid 
te gebruiken." Koopkracht dacht er 
dit van: „alsof u net vier weken in de 
zon had gezeten, maar dan zonder 
hoofd." 

De Consumentenbond waarschuw
de al eens tegen dit DMD dat een 
Duitse „superantenne" leverde voor 
televisietoestellen. Voor zijn ƒ 13,90 
plus ƒ 4,— bijkomende kosten kreeg 
men twee meter draad geleverd en 
een paar ophangertjes. Bij elkaar in 
de winkel voor een paar kwartjes te 
koop en met generlei kans op betere 
tv-ontvangst. 

mee buitengewone successen be
reikt." 

Schoenmaker, zouden wij tot dr. 
Dominicus willen zeggen, schoenma
ker, houd u bij uw leest. Aan verheer
lijking van kwakzalvers hebben we 
geen behoefte. 
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