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Markante facetten 

Het klatergoud van de dr. mr. dr« 
door A. P. N. de Groot, arts, voorzitter 

Vereniging tegen de Kwakzalverij 
In onze kritische beschouwing van 

de strafzitting tegen de „Wonder-
doenster van Standaarbulten" in het 
maartnummer werd reeds gewezen op 
het feit, dat de raadsman zijn pleit
rede met — voor een arts — afwijken
de inzichten had gelardeerd. 
a. Hij proclameerde acties van de
linquente tot G E B E D S G E N E 
Z I N G ondanks het feit, dat by haar 
(mis)handelingen, zelfs geen schiet-
gebedje te pas kwam. 
b. De stelling van de President, dat 
haar dilettantisme zonder enige ken
nis van zaken gevaarlijk kàn zijn, 
g i n g h e m t è v e r , hoewel iedere 
honorabele arts het met het inzicht 
van de President volkomen eens zal 
zijn. 
c. Hij legde — zonder gewetenscon
flict — aan de rechtbank een aantal 
briefjes voor, waarin nota bene artsen 
eigen patiënten schriftelijk voor 
„hulp" naar zijn cliënte verwezen. 

Deze m e d i c u s-jurist •— die in 
een kranteninterview er prat op was 
gegaan onder zijn (pikzwarte) toga een 
witte (dokters)jas te dragen — gaf in 
zijn pleidooi verder nog meermalen 
blijk zijn m e d i s c h e geweten tevens 
daaronder te hebben begraven. 

Na bovenaangehaalde feiten zullen 
ditmaal nog meerdere voorvallen 
worden vermeld, die ondubbelzinnig 
aantonen hoe funest het resultaat van 
de — gewraakte — dubbelfunctie in 
dit opzicht wel is geweest. 

Het klatergoud van de beweringen 
van de dr. mr. dr. moge — ontdaan 
van zijn occulte glans — in de volgen
de beoordeling tot de nuchtere wer
kelijkheid worden teruggebracht. 

De raadsman stelde zo goed te 
•*• kunnen begrijpen, dat zijn cliën
te uit „roeping" zo „moest" handelen 
als zij herhaalde malen had gedaan... 
o m d a t hijzelf tot tweemaal toe o o k 
een „roeping" had gevolgd. 

Dit nu is wel je reinste d r o g r e 
d e n e r i n g . 

Het begrip „roeping" toch is een 
dermate subjectief iets, dat geen ster
veling ooit deze innerlijke drang van 
een ander ook maar in de verste verte 
bij benadering zal kunnen aanvoelen. 

Bovendien is de kwintessens (be
hoefte aan een gezapig leven, ijdel
heid tot hoger maatschappelijk aan
zien, behalen van een graad of titel, 
zucht naar geldelijk gewin dan wel een 
drang tot een ander omschreven doel) 
van een „roeping" vaak een héél 
andere dan wordt voorgewend. 

Aan de hand van vaststaande fei
ten moet worden geconstateerd, dat 
de z.g.n. „roeping" van delinquente 
toch wel van een heel ander kaliber 
moet worden geacht dan die van de 
WelEdelzeerGeleerde WelEdelGe-
strenge raadsman. 

Als inderdaad de innerlijke drang 
van beide gelijkelijk zou zijn gericht 
op het — op zo goed mogelijke wijze 
— kunnen verlenen van medische bij-
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stand aan de lijdende mensheid, dan 
heeft laatstgenoemde de — enig — 
juiste weg tot dit doel ingeslagen door 
eerst medicijnen te gaan studeren, 
terwijl zijn cliënte daarentegen er 
maar — zonder de minste scrupules 
— direct op los is gaan timmeren. 

Nu desondanks de raadsman pre
tendeert alle begrip te hebben voor dit 
soort „roeping" van delinquente, geeft 
hij daarmede openlijk te kennen zijn 
m e d i s c h e g e w e t e n volkomen 
op non-actief te hebben gesteld. 
O Occulte overwegingen brachten 
* • er hem klaarblijkelijk toe te ver
kondigen, dat haar „roeping" zozeer 
aan g e b e d s g e n e z i n g zou gren
zen, dat het als een k r a c h t moet 
worden gezien, die kan worden o v e r 
g e d r a g e n . Deze k r a c h t zou — 
volgens hem - » s t o f zijn, die op zich 
weer in e n e r g i e overgaat. D a a r 
o m — aldus zijn verdere redenering 
— zouden haar „handelingen" NIET 
onder het begrip „medische behande
ling" vallen. 

Wie deze — buitennatuurlijke — re
denering met vrucht kan volgen moge 
zijn/haar vinger opsteken. 

Van de Geneeskundig Inspecteur 
van de Volksgezondheid — als getui
ge deskundige aanwezig — kreeg de 
a r t s-jurist op zijn gewetensvraag hoe 
deze officiële functionaris tegenover 
„gebedsgenezing" stond, kort en 
krachtig te horen: „afwijzend". 
O Het voorgaande bleek nog 
* * slechts het begin van een salvo 
onbegrijpelijkheden. De verdachte 
werd afgespiegeld als: Oh, zo klein. 
Wat dit betreft zouden er slechts twee 
grote figuren zijn (geweest): een bui
tenlander, n.l. Raspoetin en een ras
echte Nederlandse... Greet Hofman. 

Hoe deze pleiter de euvele moed 
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Het klatergoud 
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kon opbrengen tegenover dit eerbied
waardige college nodeloos een — 
destijds zozeer omstreden — persoon 
in het openbaar te roemen, zal wel een 
ieder, nuchter denkend, mens een 
raadsel blijven. 

Dit neemt echter niet weg, dat het 
feit op zich getuigt van zéér weinig 
fijngevoeligheid, zo niet van totaal ge
mis aan goede smaak. 
y i Na deze extravagante uitval 
•* werd (tè) uitvoerig stilgestaan 

bij de verschoven normen in ons we
reldbestel. Niemand zou er meer raad 
mee weten: de wijziging in het mens
beeld, de vereenzaming, de ongeloof
lijke verveling mitsgaders het gebruik 
— tot verslaving toe — van opium en 
drugs, roofovervallen, en een groot 
aantal moorden, al deze ellende toon
de aan hoezeer het leven is gedeva
lueerd. Met die verschuiving is — al
dus nog steeds de pleiter — een ver
schuiving van het maatschappelijk 
beeld gepaard gegaan: degeneratie 
van het gezin, ontkerstening en af
braak van de kerk. 

Deze hele litanie was erop gericht 
het voor te stellen alsof de (mishan
delingen door delinquente toch eigen
lijk volkomen in het huidige levenspa
troon zouden passen. V r ij s p r a a k 
van het ten laste gelegde zou daarom 
een logische (?) gevolgtrekking moe
ten zijn. 

Ons ontgaat het „logische" van 
deze gevolgtrekking ten enen male. 
Delinquente heeft n.l. herhaalde malen 
een — bestaande — wet overtreden; 
pleiter zelf heeft tijdens deze strafzit
ting haar — hardhandige — „handelin
gen" wel als „verkeerd" aangeduid. 
Hieruit moet de — o.i. logische — ge
volgtrekking worden gemaakt, dat 
moet worden geconcludeerd tot een 
— aangepaste — straf. Een vrijspraak 
als door de rechtskundig raadsman 
gevraagd zou in feite het rechtsgevoel 
van zeer velen frustreren. 
E* Deze conclusie tot vrijspraak 
* * trachtte de Zeergeleerde raads
man nog te accentueren door een —-
niet van blote vermoedens e n . . . door 
hem gewenste utopische verlangens 
gespeend — college over bestaande 
e n . . . nog te komen nieuwe voor
schriften. 

Hij declameerde, dat de Wet 1865 
volkomen zou zijn uitgehold en wel 
door het bestaan van p a r a - m e d i 
s c h e beroepen, waardoor althans in 
zijn ogen het artsen-m o n o p o I i e 
(geliefde kreet van alle voorstanders 
van wetsovertreders) een farce zou 
zijn geworden. 

Deze — wel zéér ongenuanceerde 
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— aanval op wettelijk erkende groe
pen werd uit tweeërlei oogmerk gelan
ceerd. 

Eerstens om — geheel ten onrechte 
— para-medici als mede-aanstichters 
van de vermeende uitholling te kun
nen brandmerken, waardoor de wer
kelijke veroorzakers — de onbevoeg
den — enig soelaas kon worden ge
geven in zijn ogen. 
Ten tweede om door — onaangekon
digd — switchen naar de groep o n-
b e v o e g d e n , deze laatsten, waar
toe ook zijn cliënte behoort, onopge
merkt in één adem te kunnen noemen 
met de wèl-bevoegden. 

Deze stunt ging als volgt in zijn 
werk. 

Allereerst werd geponeerd, dat ver
pleegsters ongestraft injecties zouden 
toedienen. Op dit punt trof hij de 
staande magistraat vierkant op zijn 
weg. Laatstgenoemde wees hier de 
raadsman terdege terecht door te be
klemtonen, dat dit soort handelingen 
van verplegenden op aanwijzing van 
een arts geschieden en dat ze wette
lijk volkomen geoorloofd zijn. 

Na dit echec werd de opsomming 
gevolgd' door te insinueren, dat opti
ciens — slechts gerechtigd met brille
glazen te werken — veelal in het bezit 
van een zeer duur instrumentarium 
zouden zijn, dat n a a r a l l e w a a r 
s c h i j n l i j k h e i d (het bewijs voor 
deze beschuldiging werd achterwege 
gelaten) niet ongebruikt zou blijven. 

Zonder de geringste aankondiging 
van zijn overgang in bespreking van 
de groep para-medici naar die van no
toire kwakzalvers, vervolgde spreker 
zijn langdradige opsommingen. Het 
d o e l van deze verzwijging laat zich 
maar àl te zeer begrijpen als wordt be
seft, dat het zijn intentie was de groep 
van de — nader te verheerlijken — 
PARA-NORMALEN eveneens te doen 
behoren tot die van de PARA-MEDICI. 
Een volkomen scheef trekken van de 
werkelijkheid en daardoor tevens een 
— voor een gewetensvol arts dubbel 
— dubieuze handelwijze. 

Terwille van zijn pogingen de status 
van zijn cliënte op te vijzelen acht de 
a r t s-jurist het niet beneden zijn stan
ding de z.g. HEILPRAKTIKER op het 
schild te heffen. Volgens zijn — hel
derziende — blik zullen deze ras-
kwakzalvers straks — als hier te lan
de eenmaal E.E.G.-afspraken zullen 
worden gehonoreerd — hun erkenning 
moeten krijgen. 

Hij wees er daarna op, dat de — 
door hem klaarblijkelijk onvolprezen 
geachte — PRAKTIZIJNS van de 
N.W.P. tot op heden vrijwel ongestraft 
hun „praktijken" kunnen uitoefenen. 

Bij een — zo subjectieve — bena
dering als door deze arts-jurist hier 
werd gedemonstreerd, moet het m e-
d i s c h e geweten wel volkomen zijn 

verdoezeld door juridische spitsvon
digheid. 
41 Zijn hoopvolle verwachtingen 
" voor de naaste toekomst stak 
pleiter niet onder stoelen of banken. 
Hij wees er met nadruk op, dat welis
waar het z.g. RAPPORT-PETERS nog 
niet voor openbaarmaking was vrijge
geven, maar dat de Kamercommissie 
onder leiding van mr. De Vreeze — 
met wiens eigenaam de raadsman ken
nelijk de grootste moeite had — wel
haast zijn conclusie openlijk op tafel 
zou leggen. Dan zal blijken — zo de
clameerde de verdediger met pathos 
— dat het „artsenmonopolie" définît 
tief tot het verleden zal behoren. Deze 
positieve — maar toch wel zéér pre
mature — uitspraak van een volkomen 
buitenstaander inzake de strekking 
van het rapport-Peters, hoorden wij 
met de nodige verbazing argwanend 
aan. 

Van tweeen één: 
a. ôf de raadsman heeft kennis kun

nen nemen van de inhoud van dit 
— nog steeds geheime — rapport 
en dan is er ergens een lek ge
weest en heeft hij m i s b r u i k ge
maakt van zijn o n r e c h t m a t i g 
verkregen voorkennis. 

b. Óf hij draagt geen enkele voorken
nis van de inhoud en dan fanta
seert hij er maar lustig op los om
dat bij hem de wens de vader van 
de gedachte is. 

Hoe dan ook, voor zover wij het 
kunnen aanvoelen moet op dit punt — 
naast het medische geweten — o o k 
zijn juridische dito niet geheel smette
loos worden geacht omdat zijn wens
droom hier —- geheel ongemotiveerd 
— als een positieve zekerheid wordt 
aangekondigd. 
fj Als klap op de vuurpijl verklaart 
• deze a r t s-jurist het minder erg 

te achten als een onbevoegde kwak-
zalvert dan wanneer een ras-echte 
dokter onomwonden tegen een van 
zijn patiënten of diens familie zou ver
klaren niets meer voor hem te kunnen 
doen. Deze stoot onder de gordel te
gen zijn beroepsgenoten-arts tekent 
zijn mentaliteit ten dezen ten volle. 
Hij gaat maar àl te gemakkelijk in op 
bakerpraatjes van — veelal ontevre
den — patiënten èn van — belang
hebbende —- onbevoegden, hun plei
ters en hun achterban, die met het 
schermen met uitdrukkingen als: „de 
dokter heeft mij opgegeven", een 
schijn van recht pogen te geven aan 
gepleegde wetsovertredingen. 

De toch wel Zeergeleerde raadsman 
vergelijkt hier twee wel zéér ongelijk
soortige zaken. Dagelijks wordt dui
zenden malen door onbevoegden ge-
kwakzalverd, terwijl slechts een dood-
enkele keer een arts — en dan nog 
tot eigen grote deceptie — tegenover 
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Mellie Uyldert: Als j e geen brand
netels gebruikt krijg j e reuma 

NU HET VOORJAAR is aangebro
ken is het tijd om eens even kennis te 
nemen van de leefregels van Mellie 
Uyldert, die Kees Haak van de Haag
se Courant voor zijn lezers weergaf. 
Op de vraag hoe het bloed te reini
gen zei deze ongeveer 65-jarige da-

Het klatergoud 
VERVOLG VAN BLZ. 1 
een patiënt of diens familie zal moeten 
toegeven, dat er voor de lijder geen 
kruid meer gewassen is. Tot een der
gelijke, maar noodzakelijke — uit
spraak nu komt een onbevoegde nim
mer. Als diens klant zover heen is, 
dat er geen hoop meer is komt hij/zij 
uiteindelijk weer — maar dan als pa
tiënt — bij een arts onder behande
ling. Oit îs dus op een ogenblik, dat 
het veelal tè laat is om nog enig zin
nig resultaat te verwachten. Het be
treurenswaardige hierbij is wel, dat in 
al die gevallen het onheil, door de 
kwakzalver gesticht — o f minstens 
niet tegengehouden — steeds met het 
grootste gemak in het vergeetboekje 
wordt weggemoffeld. Over de talloze 
mislukkingen van gezondheidsbe-
moeienissen door kwakzalvers wordt 
het stilzwijgen bewaard in plaats van 
ze uitvoerig te publiceren ter waar
schuwing van onwetende toekomstige 
slachtoffers. 

O Bij de vorige behandeling stelde 
* * de raadsman, dat een „geroe
pene en gedrevene" niets kan worden 
geleerd. Ditmaal verklaarde hij thea
traal, dat gevangenisstraf van zijn 
cliënte een „martelares" zal maken. 

Wij huldigen een diametraal tegen
overgestelde mening. Onzes inziens 
zal hechtenis bij iemand, die — sub
jectief — van zichzelf verklaart een 
„geroepene" te zijn (wat is dat eigen
lijk?)* veeleer ontnuchterend werken. 
Naar onze mening zal het opleggen 
van een dergelijke straf o o k voor 
andere „genezers" een teken aan de 
wand blijken te zijn. Zo'n vonnis zal 
niet nalaten de komende activiteiten 
van onbevoegden zodanig in te dam
men, dat na verloop van niet àl te 
lange tijd het euvel van de kwakzalve
rij tot aanvaardbare proporties zal zijn 
teruggedrongen. Maar dan moet ook 
wel gericht èn systematisch een ver
volgingsbeleid worden gevoerd, niet 
alleen wat het opsporen van — aller
eerst ernstige — overtredingen be
treft, maar ook ten opzichte van een 
— aangepaste — rechtspleging. 

A. P. N. DE GROOT 
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me (door haar vader naar de honingbij 
Apis Mellifica genoemd) die bekend
heid heeft verworven als schrijfster 
over kruiden: „Er zijn bepaalde krui
den, bijvoorbeeld de brandnetel, die 
buitengewoon reinigend werken. In het 
voorjaar komen allerlei reinigende 
kruiden op, zoals het zevenblad, dat 
het urinezuur afbreekt". Zij schakelt 
dan ai meteen over naar een van haar 
haastige medische conclusies: „Als 
je dat niet gebruikt, krijg je later reu
ma en aanverwante kwalen. Ook de 
paardebloem, het duizendblad en de 
weegbree werken reinigend". 

Zin en daverende onzin ontmoet 
men bij Mellie Uyldert, die ook in het 
Amsterdamse jongerencentrum De 
Kosmos cursussen gaf over „het le
vensritme". Zoals bijvoorbeeld dit 
wonderlijke bijgeloof over de gouds
bloem. Die komt volgens Mellie Uyl
dert vanzelf op in de tuinen van kan
kerpatiënten. Ze zijn dan, verzekert ze 
aan Kees Haak, geweldig weelderig, 
woekerend gewoon, zolang die patiënt 
er is. „Is de patiënt verhuisd of over
leden dan zie je het jaar erop geen en
kele goudsbloem meer. Heel treffend." 

Je eigen vibratie 
Moet het publiek nu ook nog door 

goudsbloemen in de tuin de schrik op 
het lijf worden gejaagd door Mellie 
Uyldert? Door iemand, die ook nog de 
volgende onzin verkoopt: Je wordt ge
trokken naar de plek waar je eigen vi

bratie is en daar groeien dan ook de 
planten van diezelfde vibratie, die dus 
bij je passen. „Het is heel merkwaar
dig dat vanzelf in de tuin die kruiden 
opkomen, die je nodig hebt, die bij je 
gestel horen. Maar gaat die persoon 
weg of is de ziekte voorbij, dan komt 
dat kruid het volgend jaar niet terug." 

Het gevaarlijke van een dergelijk 
artikel over mevrouw Mellie Uyldert, 
die wij vorig jaar ook hebben gezien 
in een televisie-uitzending over het 
occulte (blz. 17, jaargang 1971) is, dat 
zij ook nog wel behartenswaardige op
merkingen maakt. Voor goedgelovige 
leken, die erkennen, dat er wel wat 
zinnigs zit in de aanbeveling om méér 
te ademen en minder te eten, om rau
we groenten te eten, om 's morgens 
tien diepe ademhalingen buiten te ma
ken, 's ochtends te douchen, iete 
moois te lezen voor men slapen gaat... 
dreigt het gevaar de baarlijke nonsens, 
in andere opmerkingen zoals wat wij 
zojuist aanhaalden over de gouds
bloemen niet te herkennen. 

OPGEMERKT MOET WORDEN, dat 
ze ook aanhaakt bij de verontrusting 
over de vervuiling van ons milieu en 
zich keert tegen het uitroeien van wil
de planten. Ze zegt ook: „Rook en 
drink niet, blijf af van drugs of tablet
ten", maar ontkomt niet aan de neiging 
zich voortdurend kwakzalverend op 
een terrein te bewegen, dat beslist het 
hare niet is. Ze eet zoveel gezonde 
kruiden en zol En dan vraagt haar in
terviewer, Kees Haak: Heeft u echt 
nooit eens een griepje? 
Antwoord van Mellie Uyldert: „Als je 
schoon bloed hebt, hoef je niet van 
die grote reinigingskuren te hebben. 
De griep komt over ons als een nei
ging van het lichaam om zich twee 
keer in het jaar te ontdoen van vergif
ten en dat moet men niet stoppen 
maar goed uitzieken om weer schoon 
te worden." 

Blijkbaar is het drinken van brand
netelthee in het voorjaar dus niet vol
doende om het bloed te zuiveren. 
Daar hoort een griepje bij . . . 

Kruidennonnetjes gingen 
aan de haal 

UIT DE OOK buiten Italië bekend 
geworden kliniek San Giuseppe in 
l'Aquila (Abruzzen) zijn de moeder
overste en twee zusters van de Con
gregatie van het Heilig Hart gevlucht. 
Zij namen een geheimzinnig en ver
moedelijk zeer waardevol koffertje 
mee. 

De drie zusters werden op het sta
tion van l'Aquila achterhaald door an
dere zusters die hen in een hevige 
discussie wilden overhalen terug te 
keren en die hun zelfs het koffertje 
wilden afpakken. Na interventie van 
de politie mochten de drie nonnen 
vertrekken, niemand weet waarheen, 
aldus de Romeinse correspondent van 
De Tijd. 

Zij hebben documenten, gegevens 
en farmaceutisch materiaal van grote 
waarde meegenomen. De gevluchte 
moeder-overste, Christina Nardec-
chia, ontdekte tien jaar geleden in het 
archief van het klooster een oud re
cept in het latijn van paters Benedic
tijnen tegen leverziektes. Zij vertaal
de het, zocht de nodige kruiden in de 
omliggende bergen en vervaardigde 
het medicament. Het had zoveel suc
ces dat geleerden en patiënten uit de 
hele wereld naar l'Aquila kwamen. 

Jaarlijks ging zuster Nardecchia met 
de overige zusters in het grootste ge
heim in de bergen de kruiden zoeken. 

In de laatste tijd ontstonden span
ningen in de kliniek tussen de leiding, 
zusters en personeel, zodat de aarts
bisschop van l'Aquila een onderzoek 
gelastte. 



WERNER THOLEN -
EEN PARAGNOST DIE 
OPGANG MAAKTEt 

WERNER THOLEN te Nunspeet 
wordt nu afgeschilderd als een „op
merkelijk paragnost" (woorden van 
prof. Tenhaeff) en hij heeft plotseling 
landelijke bekendheid verworven. 
Voor de herbouw van het kasteel te 
Coevorden als cultureel centrum wilde 
men ook wel graag weten hoe de to
ren er uit had gezien. Er was geen af
beelding van bekend. 
De aannemer Nijboer raadpleegde pa
ragnost Werner Tholen, die een visie 
had van een grote kist van de zijkan
ten beschilderd. Na lang zoeken is een 
tekening van de oude toren gevonden, 
die tenslotte te voorschijn kwam uit 
een tekenkist te Emmeloord. De vage 
aanduidingen van de paragnost klop
pen niet helemaal want hij verduide
lijkte zijn „beeld" met de mededeling 
dat de kist in een groot gebouw stond. 
„Valt op in de zaal, waarin hij staat. U 
moet zoeken in de richting oost-zuid
oost. Meer oost dan zuid." 

Men is al zoekend terecht gekomen 
in De Wijk bij de familie Claterbos. In 
een artikel dat in een aantal kranten is 
gepubliceerd vermeldt de schrijver, 
Thom Olink, dat De Wijk zuidoost van 
Coevorden ligt. Dat is niet juist. De 
Wijk ligt ten westen van Coevorden, 
zoals één blik op de kaart doet zien. 
De oude tekeningen zijn echter niet 
meer in De Wijk, maar bij een schoon
dochter in Emmeloord. 

Werner Tholens „ontdekking" van 
de tekening van de Coevordense to
ren heeft heel wat publiciteit bezorgd. 
Het regent telefoontjes over verloren-
gegane zaken, van poesjes tot com
plete auto's. 

Tholen is echter ook — en daar gaat 
het ons vooral om, — paranormaal ge
nezer. Drie keer in de week houdt hij 
spreekuur: in Steenwijk, Nunspeet en 
Emmeloord. Hij is lid van de Neder
landse Fusie van Paranormale en Na
tuurgenezers. Thom Olink vertelt er 
niet veel over — alleen dat Tholen er 
een geriefelijk leven van kan leiden. 
Verschillende geluidsbanden met pa-
ragnostische activiteiten heeft Werner 

De alchimie Ts'an-t'oeng Ch'i 
werd bekroond met het maken 

van de 
REEDS VELE EEUWEN 

voor onze jaartelling 
hield men zich in China 
bezig met de alchimie. 
Er is, vertelt het maand
blad Vrij China, dankzij 
archeologisch speur
werk een aantal Chinese 
alchimistische verhande
lingen teruggevonden, 
die alle uit de eerste 
drie eeuwen van onze 
jaartelling dateren. Zij 
verwijzen echter naar 
bepaalde feiten uit een 
veel oudere tijd. De oud
ste alchimistische tekst 
die ons bekend is, is de 
Ts'an-t'oeng Ch'i. Zoals 
alle grootmeesters in de 
geheime wetenschap
pen, heeft de auteur zijn 
tekst onder een schuil
naam geschreven. 

Deze tekst bestaat uit 
negentig alinea's, waarin 
uitleg wordt gegeven 
van het gebezigde pro
cédé, dat begint met de 
vervaardiging van goud 
en bekroond wordt met 
de fabricatie van de zgn. 

onsterfelijkheidspil. Er 
komt een ingewikkeld 
verhittingsproces aan te 
pas, dat zich afspeelt in 
een kolf die de vorm 
heeft van een herme
tisch gesloten ei (men 
denke hierbij aan de be
tekenis van het ei als 
primaire openbarings-
vorm in de oosterse fi
losofie). 

Zoals ook in onze „ei
gen", westerse alchimie, 
was in het prehistori
sche China de vervaar
diging van goud slechts 
een etappe op de weg 
naar de verwerving van 
Produkten die zich ertoe 
leenden, de ingewijde te 
verzekeren van de ont
stijging aan de mense
lijke situatie. Met andere 
woorden, zoals in een 
recente Unesco-uitgave 
over dit onderwerp 
wordt gepreciseerd, het 
alchimistische goud was 
niet bestemd om te wor
den verkocht. 

Ja, belangrijker zelfs 
dan het bereiken van die 
verheven staat, waren 
de eigenschappen die 
de alchimist in de loop 
van dit proces in zich
zelf leerde erkennen en 
ontwikkelen: de tot het 
uiterste betrachte toe
wijding en het niet afla
tende geduld. 

Opmerkelijk is overi
gens dat een moderne 
potentaat als Mao-Tse-
Toeng zich voor de al
chimist schijnt te inte
resseren. Naar verluidt 
zouden er dankzij zijn 
stimulerende invloed op 
wetenschappelijke on
derzoekers sedert de 
Culturele Revolutie nog 
meer alchimistische tek
sten zijn ontdekt. Vol
gens de auteurs van de
ze, zeer oude verhande
lingen zouden de alchi
misten die het Grote 
Werk tot stand hebben 
gebracht nog leven, en 
wel op „een eiland der 
onsterfelijken". 

Tholen al aan prof. Tenhaeff gezon
den. 

DE MEPPELER COURANT vermeldt 
ook de hele geschiedenis met de te
kening van de toren (een andere ver
sie van het gebeurde overigens) en 
drukt aan het slot de volgende waar
schuwing af: 

Maar in hoeverre men zich op zijn 
helderziendheid kan verlaten moet 
ieder maar voor zichzelf uitmaken. In 
opsporingszaken brengt het weinig 
gevaren mee hem te raadplegen; men 
kan er alleen maar wijzer van worden. 

Gaat het om ziekten of kwalen, dan 
zouden wij er de voorkeur aan geven 
de huisarts te raadplegen. 
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