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*U MOET ER MEER VAIV WETEN" 
DE NEDERLANDSE FUSIE van Pa

ranormale genezers belegt thans 
overal in den lande informatiebijeen
komsten. Dat heeft men pas ook in 
Kampen gedaan. Het Kamper Nieuws
blad maakte er een fors bericht van 
onder een tweekolomskop. De bijeen
komsten worden gehouden omdat het 
publiek „vaak vreemd tegen deze za
ken — namelijk het paranormaal ge
nezen — aankijkt" (Voor de kosten te 
dekken moest de bezoeker wel iets 
betalen!). 

De bijeenkomsten in Kampen stond 
onder leiding van de voorzitter van 
de Nederlandse Fusie, de heer J. van 
Soomeren te Amsterdam. Hij zou in 
zijn openingswoord meer vertellen 
over zijn organisatie. 

Er zouden in de bijeenkomst geen 
patiënten worden behandeld door 

magnetisering, maar wel werden er 
door middel van foto's van patiënten 
diagnoses van hun ziekte gesteld. Dat 
werd dan gedaan door drie leden van 
de Nederlandse Fusie: P. A. M. van 
de Ploeg uit Haarlem, J. A. Barentszen 
uit Lisse en C. van Huisstede uit Am
sterdam. Want wat voor een medicus 
soms een langdurig onderzoek vergt, 
dat doen deze wetsovertreders even 
met een foto in de handl Over goede 
informatie gesproken . . . rr* 

Belangstellenden, die zich wilden 
laten introduceren tot de bijeenkomst 
konden zich daartoe wenden tot een 
paar adressen, waaronder het Hulp
postkantoor te Westenholte. De PTT 
is toch geen instelling, die tot wets
overtreding zijn medewerking moet 
verlenen? Of is dit een bijbaantje van 
de kantoorhouder? 

Bij Van de Moosdijk: het vet van de ketel 
DE VERIFICATIEVERGADERING in 

het failissement van „kruidendokter" 
W. van de Moosdijk heeft niet veel 
over gelaten van de roep van rijkdom
men rondom de „Raspoetin van Bra
bant" zoals deze aarts-kwakzalver 
zich in zijn grote dagen graag liet noe
men. 

De baten bleken slechts gering te
genover het totaal van schulden van 
omstreeks een half miljoen. Na aftrek 
van de hypotheek ten bedrage van 
f 52.000,— bleef er na de verkoop 
van de bungalow De Zandhoeve te 
Casteren nog 62 mille over. Verkoop 
van de auto's, bedrijfsmiddelen etc. 
voegden nog eens een halve ton aan 
deze baten toe. Totaal ƒ 107.000,—. 
Maar van de vorderingen is een be
drag van ƒ 27.000,— aan de belastin
gen verschuldigd preferent evenals 
een vordering van 17 mille voor de 
bedrijfsverening. 

De boedelkosten zijn al opgelopen 
tot 13 mille en dan moet de curator in 
het faillisement, mr. J. van der Meeren 
uit Eindhoven nog worden betaald. 
Het is wel duidelijk dat de uitkering 

aan de vele schuldeisers slechts en
kele percenten zal kunnen bedra
gen. Intussen is Van de Moosdijk bij
standstrekker — in zijn mooie bunga
low, waar hij een weelderige inventa
ris, compleet met biljart en meer dan 
één kleurentelevisie om zich heen 
had staan. Daar zal nu wel wat van 
verkocht zijn. 

HET AANTAL SUIKERZIEKEN 
HET AANTAL SUIKERZIEKEN in Nederland 

achat prof. dr. H. K. A. Visser op een getal 
tussen 50.000 en 100.000, „maar eerder 50.000 
dan 100.000". Volgens ramingen heeft In de 
leeftijdsgroep van 0 tot 15 Jaar één kind op de 
2500 diabetes. In de schoolgaande leeftijd van 
6 tot 15 jaar Is het één kind op de 1000. Dat 
komt voor Nederland neer op in totaal 1600 à 
2300 kinderen. Het aantal diabetici onder de 
15 Jaar vormt vermoedelijk minder dan 5 pet. 
van alle suikerziekten in Nederland, want dia
betes is vooral een oudedagsziekte. Prof. dr. 
Visser, hoogleraar te Rotterdam en lid van de 
medische adviescommissie van de Ned. Ver. 
van Suikerzieken deelde deze cijfers mee in 
een gesprek met het maandblad van de NVS, 
Dlabc. 

Predikant deelde i 
peppillen uit 

OVER EEN PREDIKANT, die zich op , 
dokterspaden waagde en geregeld 
pillen verstrekt, verscheen in De Te- ' 
legraaf een uitgebreid bericht op de 
voorpagina. De rijkspolitie van Bun
schoten maakte proces-verbaal op te
gen de predikant, de 64-jarige J.A. op 
verdenking van het onbevoegd uit
oefenen van de geneeskunst en . . . 
het clandestien in bezit hebben van 
een vuurwapen. 

De Ned. Hervormde predikant, die 
al 17 jaar in Bunschoten staat maar de 
laatste tijd wegens ziekte herhaalde
lijk diensten moest afzeggen is in een 
psychiatrische inrichting te Utrecht 
opgenomen. Zijn emeritaat is aange
vraagd. De predikant beweert, dat de 
duivel in hem is gevaren. 

Er gingen reeds geruime tijd ge
ruchten in Bunschoten-Spakenburg, 
dat de dominee pep-pillen verschafte 
aan Bunschoter meerderjarige scho
nen, die vrij regelmatig de pastorie 
bezochten. 

Half april deed de rijkspolitie een 
inval en trof er in twee dozen een 
berg medicamenten aan, bestaande 
uit pillen, zalfjes en tabletten. Toen 
kwam ook een vuurbuks waarvoor 
geen vergunning was afgegeven, te 
voorschijn. 

De medicamenten werden in beslag 
genomen en opgestuurd naar de In
specteur voor de Volksgezondheid 
die onderzoekt of er verdovende mid
delen bij zitten. De predikant kon tot 
nog toe niet worden gehoord. 

H(| speelde doktertje 
VOLGENS DE GROEPSCOMMAN

DANT van de rijkspolitie in Bunscho
ten, adjudant Braaksma speelde de 
predikant al jaren doktertje. „De men
sen die hem hadden bezocht, zelden: 
ik zou die pillen niet graag meer wil
len missen. De meesten vonden er 
baat bij. 

De predikant stelde precies de Juis
te diagnose. Hij schijnt ook voor arts 
te hebben gestudeerd." 
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DE HOROSCOOP VAN MELLIE UYLDERT KLOPTE NIET 
RUDY KOUSBROEK, die 

elke week in het altijd weer 
lezenswaardige vrijdagse 
Cultureel Supplement van 
Handelsblad NRC een bij
drage schrijft heeft het niet 
begrepen op de astrologie. 
Dit helaas welig tierende 
moderne bijgeloof hekelde 
hij in een artikel getiteld „Die 
Carnaps". 

Ter verduidelijking diene 
dat hier gedoeld wordt op 
de wijsgeer Rudolph Car
nap, die in 1891 in Wupper
tal werd geboren, in 1931 
hoogleraar werd in Praag en 
in 1936 in Chicago. Tot zijn 
werken, waarvan de titels 
duidelijk de richting van zijn 
denken aangeven, behoren: 
Der logische Aufbau der 
Welt, Logischer Syntax der 
Sprache, Introduction to 
semantics, Logical founda
tions of probability, Meaning 
and Necessity. 

En nu wat wij uit het ar
tikel van de begaafde es
sayist Rudy Kousbroek knip
ten voor onze lezers. 

Een wetenswaardigheid 
voor astrologen: Bertrand 
Russell en Rudolf Carnap, 
twee der voornaamste en 
oorspronkelijkste filosofen 
van onze eeuw, waren op 
dezelfde dag jarig. Wie er 
belangstelling voor heeft kan 
in Russell's autobiografie 
(Deel lil p. 132) nalezen hoe 
Carnap aan Russell een brief 
stuurde voor diens 90ste ver
jaardag, en dan in het voor
bijgaan nog even bescheiden 
opmerkt dat hij op diezelfde 
dag (18 mei) 71 zal worden. 
In zijn antwoord wenst Rus
sell op zijn beurt Carnap ge
luk. Over astrologische im
plicaties wordt door geen 
der beide wijsgeren gerept; 
opmerkingen van het genre 
„dus dan bent u ook een 
Stier" blijven achterwege, 
zoals dat van verstandige 
mensen mag worden ver
wacht. 

Toch zal de meer dan op
pervlakkige overeenkomst 
tussen Carnap en Russell — 
niet alleen allebei filosoof, 

maar ook allebei wiskundige 
en allebei logicus, en allebei 
voorstanders van dezelfde 
eenvoud en helderheid — 
wel door geen astroloog aan 
het toeval worden toege
schreven. Het is dus de 
moeite waard om even te 
kijken of volgens de theorie 
de eigenschappen die deze 
beide filosofen gemeen heb
ben ook inderdaad bij de 
onder hun gesternte gebore
nen mochten worden ver
wacht. 

Spokerijen 
WIJ RAADPLEGEN dus, 

vervolgt Rudy Kousbroek, de 
werken van de beroemde as
trologe Mellie Uyldert, en 
vinden dat Russell en Car
nap opvallend lui zouden 
moeten zijn geweest, gesteld 
op rust en gemak, en bij 
voorkeur optredend als ex
ploitant van iemand die iets 
presteert. Impresario van 
een wonderkind, souteneur, 
dat zijn karakteristieke be
roepen voor dit teken. Qua 
temperament zijn zij conser

vatief, zij „blijven bij de nor
men die hen in de kinderka
mer zijn ingeheid". Vaak ook 
worden zij priester, en zijn 
dan van de officiërende, uit
voerende soort; „de leer ge
looft hij wel, in blind vertrou
wen". „Hij is een trouw en 
toegewijd navolger." 

Er klopt kortom geen blik
sem van-, ik twijfel er niet 
aan of de astrologen zullen 
wel weer kunnen verklaren 
w a a r o m het niet klopt, en 
dat is nu precies hun onder
gang. 

Het zijn Juist filosofen van 
de school van Carrap en 
Russell die duidelijk hebben 
gemaakt waarom doctrines 
die voor alles wat niet klopt 
een verklaring kunnen ge
ven, niet deugen. Zowel Car
nap als Rüssel hebben er 
het hunne toe bijgedragen 
dat de manier van denken 
waar allerlei filosofische 
spokerijen het van hebben 
moeten in discrediet is ge
raakt, schrijft Rudy Kous
broek. 

Predikant en peppillen 
VERVOLG VAN BLZ. 27 

Nu de predikant niet meer in Bun
schoten is en geen pillen meer kan 
geven, zijn enkele Bunschoters, die 
aan de pillen verslaafd zijn geraakt, 
onder behandeling van een zenuwarts 
gesteld. Volgens de adjudant zijp het 
twee oudere mensen. 

Andere Bunschoters kwamen later 
bij hun huisarts en bestelden dezelfde 
soort pillen, als die welke zij van de 
dominee hadden gekregen. Als de 
arts dan vroeg, hoe zij aan die weten
schap kwamen, zeiden zij: „Dat zegt 
de dominee". 

De zaak schijnt volgens De Tele
graaf aan het rollen te zijn gekomen 
door een Bunschoter jongedame die 
vlak voor haar trouwen bang was, dat 
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haar bezoek aan de dominee zou uit-, 
lekken. 

Op de vraag waarom de dominee 
dit heeft gedaan, antwoordde adju
dant Braaksma de verslaggever: 
,,Moeilijk te beantwoorden, niet uit 
godsdienstige overwegingen. Hij heeft 
er overigens niemand voor laten be
talen." 

Acupunctuur bij 
sterilisatie 
•' DE ACUPUNCTUUR, deze oude 
Chinese naalden-,.therapie" speelt 
ook een rol bij de geboorteregeling, 
een onderwerp, dat in een land, waar
van het inwonertal de 800 miljoen na
dert, zeer actueel is. Er zou daarbij 
nogal wat sterilisatie van vrouwen 
worden toegepast en men moet een 
methodiek hebben ontwikkeld, waarbij 

dit zeer snel kan geschieden. En pijn
loos, dankzij de toepassing van acu
punctuur, dat zoals men enige maan
den geleden bij de vertoning van een 
televisiefilmpje kon zien ook bij heel 
wat ingrijpender operaties zou wor
den gebruikt als middel om de patiënt 
geen pijn te doen gevoelen, (januari
nummer M.t.d.K. 1972,b Iz. 4). 

Bij het grootscheepse geboortebe
perkingsprogramma in China speelt 
ook het miljoen hulpartsen een rol, 
die na een middelbare opleiding een 
medische opleiding kregen van een 
half jaar, waarbij de acupunctuur een 
gewichtig onderdeel vormde. 

Adresverandering 

Verzuim niet bij adresverandering even 
de wijziging mede ie delen aan hei 
correspondentieadres Oranjelaan 6 ie 
Hilversum 1 Dan behoeft U niet bevreesd 
te zijn één nummer van dii interessante 
maandblad ie moeten missen. 



Met kneepjes van Kneipp is 't Kurort meer mans 
DE „ONTDEKKER" VAN de water

geneeswijze, pastoor Sebastiaan 
Kneipp was, medisch-wetenschappe-
iijk gezien, niet zo'n uitblinker. Hij was 
trouwens geen arts, maar predikte het 
Evangelie, zoals een priester betaamt. 
Hij heeft de hydrothérapie ook niet 
zelf uitgevonden, maar er grotere ver
breiding aan gegeven, ook als een 
soort Evangelie. 

Er zijn dan ook tal van sceptici te 
vinden die al dat Kneippse gedoe niet 
au sérieux nemen, in en buiten Duits
land. Maar, het moet gezegd, het zijn 
echte afgestudeerde en gespeciali
seerde artsen die zich met de Kneipp-
therapie bezighouden, en of dat niet 
genoeg is, de Krankenkasse, het Duit
se ziekenfonds, blijkt meestal wel be
reid om de kosten te vergoeden als 
Kneipp via de normale procedure In 
het therapeutisch proces wordt inge
schakeld. Er zijn in Duitsland trou
wens zo'n vijftig Kneipp-centra, waar
van Wörishofen de bakermat is, en 
enige honderden artsen zijn er lid van 
de „Kneippärztebund". En ook in Oos
tenrijk en Zwitserland treft men Kur
orte aan die het predikaat Kneipp mo
gen voeren. 

Aldus in Handelsblad NRO redac
teur E. J. Boer, die onlangs voor zijn 
constructieve publicaties over mond
hygiëne de Flaumenhaftprijs, genoemd 
naar de Haagse journalist-tandarts 
Flaumenhaft, verwierf. 

Welvarende bakermat 
OVER DE BAKERMAT van de 

Kneippse waterbehandeling „Wöris
hofen" schrijft E. J. Boer: In „Wörisho
fen, diep in Beieren, ligt in een mau
soleum het gebeente van Sebastiaan 
Kneipp (1821 -1897) zorgvuldig opge
slagen. Voor Wörishofen was deze 
dorps-Pfarrer praktisch de lieve heer 
zelf, want door zijn herderlijke arbeid 
in het vlak van de volksgezondheid 
kon dit boerendorp met enkele hon
derden nogal simpele zielen ooit uit
groeien tot wat het nu is: een welva
rend Kurort waar per jaar 70.000 gas
ten in de 260 hotels en pensions ge
middeld drie weken komen doorbren
gen. Bad in, bad uit. 

Een Kurort moet ten slotte iets heb
ben: geneeskrachtige bronnen, bij
voorbeeld, of medicinale modderba-
den, en een aantrekkelijke omgeving 
is ook nooit weg. Zo heeft Wöris
hofen dan de Kneippkuur, een samen
stel van therapieën waar voor ieder
een wel Iets bij is. De oude Kneipp 
zelf heeft er nooit weet van gehad wat 
hij allemaal op gang bracht. 
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SEBASTIAAN KNEIPP 
. . . wat hij allemaal op gang bracht 

De Kneipp-therapie is onder het 
toeziende en inventieve oog van de 
artsen geworden tot een reeks behan
delingen waarmee men alle kanten op 
kan. Zij is nauw verwant aan de na
tuurgeneeswijze, zoals die In Neder
land door niet al te velen wordt aan
gehangen, hoewel er nu duidelijk meer 
geloof aan wordt gehecht dan door de 
voor- en naoorlogse generaties, die 
wat graag gniffelde om natuurgenees-
wijzers, vegetariërs en vrouwen met 
sandalen en geiteharen sokken die 
ook wel eens een paar krulspelden 
mochten inzetten, aldus E. J. Boer. 

Kneep van Kneipp 

WAAR ZIT HEM DE KNEEP? Eerst 
de waterbehandelingen. Er zijn tiental
len verschillende: de Arm- und Fusz-
bäder bis 18 gr C (DM 0,80; de voor
deligste); Halbbad temperiert (DM 
2,75); Wechsel g usz, zweimal wechseln 
(DM 3,50); Wechselvollblitz (DM 
6,00); Leib und Herzauflagen (DM 
2,00); Lendenwickel, Brustwickel, 
Leibauflage mit Zusatz (heisz) (DM 
6,50), Heublumensäcke, normale 
Grösze (DM6,00); om er maar een 
paar te noemen. Voor wie dat allemaal 
niet zo aanspreekt, zijn er heel andere 
mogelijkheden, hoewel al gezegd la 
dat juist de waterbehandelingen, de 
hydrothérapie van wijlen Kneipp, zelf 
afkomstig zijn. 

Maar je kunt er ook verschillende 
oefeningen doen. Om te beginnen het 
„watertredert", door een bassin 
schrijden, bij een bepaalde watertem
peratuur. En dan kun Je lichte oefenin
gen doen, zorgvuldige op het lijf ge
schreven gymnastiek, lichte sport of 

wandelingen. En dat klinkt ons, al weer 
heel plausibel in de oren, want dat we 
iedere ochtend onder de douche gaan 
willen we in Holland langzamerhand 
wel weten, maar dat we te weinig aan 
beweging doen blijft een pijnlijke zaak. 
Andere Kneipp-theorieën: de fytothe-
rapie, waarmee de Kneipp-boys zacht 
werkende natuurgeneesmiddelen, uit 
planten en kruiden gemaakt, bedoelen. 

Vorm van toerisme 
MEN WERKT VOORTS ook met di

eten — een normale zaak, die ook niet 
door Sebastiaan Kneipp uitgevonden 
kan zijn, want wist hij veel van cho
lesterol, hoewel hij wel altijd matig
heid gepredikt moet hebben, dus ver 
zat hij er niet van af. 

Hij had een nogal stevige omvang, 
getuige de afbeeldingen, maar aan 'n 
hartinfarct is hij niet overleden, wel 
aan een gezwel in de buik waaraan 
hij na drie maanden ziekte, op 76-jari-
ge leeftijd overleed. Dan wordt er nog 
over ,,Ordnungstherapie" gesproken, 
wat we meer in het psycho-sociale 
vlak moeten zoeken. 

De grens tussen de geneeskunde 
en het toerisme is vaag, daar in Wö
rishofen, heeft de schrijver van het ar
tikel in het zaterdagse bijvoegsel van 
Handelsblad NRC ontdekt. 
Als je hoort met welk pathos de bur
gemeester, A. Ledermann, in Beierse 
dracht, vol trots vertelt hoe zijn ge
meente bloeit door deze vorm van 
toerisme, dan bespeur je maar weinig 
van een diep medeleven met de gene
zing van de aanwezigen. 

VERVOLG OP BLZ. 30 



Geneesmiddelenreclame 
vraagt normbesef 

BIJ DE RECLAME en de verkoopbe
vordering hangt veel af van een juiat 
ethisch normbesef bij de farmaceuti
sche industrie. Herhaaldelijk is in de 
kolommen van het Maandblad tegen 
de Kwakzalverij kritiek geoefend op 
krantenreclame voor bepaalde ge
neesmiddelen. Maar ook is er vaak 
reden tot kritiek op de manier waar
op de farmaceutische industrie zijn 
Produkten en zijn naam aan arts en 
apotheker presenteert. 

Toen minister dr. L. B. J. Stuyt on
langs een rede hield bij de opening 
van een nieuwe farmaceutische fa
briek, namelijk „Plan 25" van Merck 
Sharp en Dohme te Haarlem heeft hij 
hier het een en ander over gezegd. Hij 
sprak in dit verband over een relatie 
tussen samenleving en industrie. 
Want ook deze activiteiten, zei hij, 
worden bekostigd uit een —• zelfs vrij 
aanzienlijk — deel van de gelden, die 
de gemeenschap aan de farmaceu
tische industrie ter beschikking stelt 
in ruil voor zijn diensten. Op dit ter
rein van reclame en promotie valt in 
bepaalde gevallen het een en ander te 
verbeteren. Met dit probleem houden 
niet alleen de Overheid maar ook de 
industrie en de artsen zich bezig. 
Communicatie tussen industrie en 
arts moet er ongetwijfeld zijn — het is 
niet onjuist dat de industrie haar Pro
dukten duidelijk en geregeld aanprijst, 

KNEEPJES VAN KNEIPPKUUR 
VERVOLG VAN BLZ. 29 

De Kneipp-company mikt nu op de 
Nederlandse markt met een serie bad-
oliën, die dezer dagen in de handel 
worden gebracht. De olie is — het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan — 
bestemd om allerhande kwalen op de 
vlucht te jagen. 

Want, mogen wij (redactie MtdK) 
er wel aan toevoegen, de heren van 
Kneipp weten terdege hoe zij het 
geld moeten verdlenenl Zij kennen 

! de kneepjes van het vak... 
(Cliché's bij dit artikel werden ons In bruik
leen afgestaan door NRC Handelsblad, waar
voor onze dankl) 

waardoor de medicus snel op de 
hoogte wordt gebracht van elke vor
dering in de farmacotherapie. 

Ontegenzeggelijk worden tegen
woordig de arts en de apotheker over
stroomd door een kostbare en inef
ficiënte overvloed aan informatie en 
aanprijzing. Even evident en even pro
blematisch is het feit dat een belang
rijk deel van deze informatie gebrek
kig of eenzijdig is. Het is in het belang 
van het bedrijfsleven zelf dat het niet 
het vertrouwen van de medische pro
fessie verliest door zijn geloofwaar
digheid te verspelen. De minister wil 
dan ook, zei hij, spoedig een wette
lijke regeling van de geneesmiddelen
reclame. En wel op basis van de Wet 
op de Geneesmiddelenvoorziening. 

De wet kan echter, waarschuwde 
dr. Stuyt, in dezen niet veel meer doen 
dan opzettelijke misleiding tegenhou
den en tevens enkele fundamentele 
garanties leveren voor betrouwbaar

heid en volledigheid. De wet kan 
nooit een waarborg bieden voor een 
optimaal gerichte informatiestroom 
van industrie naar arts. Dit zal men 
slechts weten te bereiken waar een 
farmaceutisch bedrijf objectiviteit aan 
fantasie weet te koppelen, goede pro
motionele technieken aan een juist in
zicht in de behoefte van de arts, dit 
alles binnen economisch en ethisch 
verantwoorde grenzen. 

Een belangrijk lichtpunt in dezen 
zag de minister in het feit dat vooral 
de huisarts geleidelijk aan beter in 
staat is gesteld kaf van koren te on
derscheiden. Niet alleen is de oriën
tatie van de medische student op far
maceutisch gebied verbeterd, ook het 
ontstaan van onpartijdige voorlich-
tingsmedia zoals (in Nederland) het 
„ G e n e e s m i d d e l e n b u l l e t i n " 
hebben bij de arts een kritische hou
ding bevorderd ten aanzien van de ge
neesmiddelenreclame. 

EXPERIMENTEREN TUSSEN MAAN EN AARDE ) 
In het Vaderland schreef onlangs dr. 

G. Zorâb een artikel over een experi
ment op het gebied van de buitenzin-
tuigelijke waarneming, de paragnosie. 
De astronaut E. D. Mitchell die deel 
uitmaakte van de bemanning van de 
Apollo XIV hielp mee aan dit experi
ment. Volgens afspraak zou Mitchell 
gedurende de maanreis op zes ach
tereenvolgende dagen op een bepaald 
tijdstip 25 kaarten van een pak z.g. 
ESP-kaarten stuk voor stuk bekijken. 
Op aarde zouden dan deelnemers aan 
het experiment raden welke kaarten 
Mitchell stuk voor stuk bekeek (hij 
moest zich daarbij telkens wel even 
op de ESP-kaart concentrerenl ESP 
is, zoals men weet, een afkorting van 
extra sensory perception). 

Er kwam niet veel van het experi
ment terecht, want Mitchell had het in 
zijn Apollo XIV veel te druk met werk
zaamheden die des astronauts zijn. 
Maar op aarde gisten de deelnemers 
aan het experiment braaf elke dag op 
het vastgestelde tijdstip welke ESP-
kaarten Mitchell zoal bekeek. Slechts 
vier dagen kon Mitchell als „zender" 
van zijn gedachtenconcentratie funge
ren. Er werden 375 geldige gissingen 
genoteerd. 

Volgens de heer Zoréb kwam men 
daarbij tot een significantie op het ni
veau van 5 procent, dat wil zeggen, 
dat de kans dat een dergelijk resul
taat door het toeval tot stand is ge
komen één op twintig is. Maar . . . . 
men had bij de gissingen maar aange
nomen, dat op het ogenblik van „ra
den" de volgorde der kaarten aan nie
mand bekend was en dat deze volg
orde pas in een nabije of meer ver
wijderde toekomst zal worden samen
gesteld. Men kwam hiertoe omdat Mit
chell immers twee dagen geen gele
genheid had gehad om de kaarten te 
bekijken. 

Een andere analyse van de gissin
gen viel zo negatief uit, dat men maar 
heeft aangenomen, dat ook hier niet 
van toeval sprake kan zijn, maar dat 
het paragnostisch vermogen expres-
selijk naast het doel mikte. Oftewel 
wat men in de parapsychologie een 
geval van psi-missing noemt. Daar
aan zouden doorgaans bepaalde 
psychologische factoren ten grond
slag liggen, zoals geloofsinstelling, 
angst etc. Aldus nog steeds de heer 
Zorâb in Het Vaderland, 
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