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Markante facetten 

ÏÏËT HIAAT 
door A. P. N. de Groot, arts, voorzitter 

Vereniging tegen de Kwakzalverij 
In het Algemeen Dagblad van bij

kans een half jaar geleden lazen we: 
GENEESKUNDIG HOOFD
INSPECTEUR: „AANTAL ART
SEN OP DE RAND VAN 
KWAKZALVERIJ". 

Utrecht - De geneeskundig 
hoofdinspecteur dr. R. Drlon 
gaat na of de apotheekhouden-
de huisarts, die Jarenlang een 
postorderbedrijf voor luminal 
heeft gehad, voor de medische 
tuchtrechter kan worden ge
daagd. Een districtsraad van de 
Maatschappij Geneeskunst heeft 
hem onlangs een tuchtmaatregel 
opgelegd. 

Doordat ook een districtsraad 
aan geheimhouding Is gebon
den, weet Dr. Dr ion niet, wie de 
betrokken arts Is. Daarover Is nu 
overleg gaande met het hoofd
bestuur van de Maatschappij. 
Daarna kan eventueel een on
derzoek worden Ingesteld. 

Menige arts is ervan over
tuigd, dat meer van hun colle
ga's zich met dit soort praktijken 
bezig houden ook al zijn zij dan 
„formeel" niet ontdekt. 

LUMINAL 
Onlangs hebben enkele pa

tiënten laten weten, dat zij tien 
Jaar lang zonder recept luminal 
over de post hebben ontvangen. 
Tegen vallende ziekte. ZIJ ont
vingen het spul zo goed als ze
ker van een andere arts dan de 
genoemde. De patiënten waren 
bij hun huisarts niet bekend ale 
lijdend aan deze ziekte. 

Dr. Drlon zei ons gistermid
dag: ,.Wij weten dat een aantal 

artsen op de rand van kwakzal
verij werkt. De moeilijkheid Is 
dat andere artsen er geen klach
ten over Indienen. Pas sis wij 
meer weten, kunnen we er Iets 
aan gaan doen". 

I Wel (wat erg) eufemistisch voor
gesteld en met het accent ver

keerd gelegd: Artsen als de onderha-
vigen bevinden zich niet - balancerend 
- OP DE RAND van kwakzalverij, zij 
zijn er VER OVERHEEN. 

2 Het moge - ogenschijnlijk - In
drukwekkend lijken, dat een dis

trictsraad van de K.N.M.G. een tucht
maatregel oplegt, In dit geval zijn we 
er daarmede bij lange na nog niet. 

Het delict: „postorderbedrijfje voor 
geneesmiddelen spelen" toch heeft 
véól verdere strekking dan een sim
pel intercollegiaal onaangenaamheid-
je: het is ondermijnen van het vertrou
wen in de stand van de geneeskundi
gen IN OPTIMA FORMA en als zoda
nig overrijp voor behandeling door 
een Medisch Tuchtcollege. 

3 Veeleer dan bij de districtsraad 
- eventueel ernaast - had een 

klacht moeten zijn Ingediend bij de 
Geneeskundig Inspecteur van de 
Volksgezondheid en wel In diene hoe
danigheid van wettelijk aangewezen 
klager bij een Medisch Tuchtcollege. 

Dat deze weg n i e t Is ingeslagen, 
wijst op een ernstig MANCO IN DE 
VOORLICHTING voor zover betreft 
de mogelijkheid ter correctie van een 
onaanvaardbare situatie. 

De klagende arte Ie klaarblijkelijk 
onwetend geweest van het bestaan 
van deze - in dit geval enig juiste -
manier om een ten hemel schreiende 
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misstand wettelijk naar behoren te 
doen berechten. 

4 Ook de districtsraad Is zich hier
van naar het zich laat aanzien, 

niet (voldoende) bewust geweest. 
Deze raad moge dan - wat betreft 

bij haar aanhangige zaken - tot ge
heimhouding zijn verplicht, dat Impli
ceert in het geheel niet, dat die In
stantie een klager niet met klem zou 
moeten adviseren zijn ernstige klacht 
(tevens) bij de Geneeskundig Inspec
teur In te dienen. 

De - averechtse - gang van zaken, 
waarbij nota bene de Geneeskundig 
Hoofdinspecteur moest gaan overleg
gen met het Hoofdbestuur van de 
KNMG om uit de impasse te geraken, 
accentueert, dat géén van belde offi
ciële instanties deze, voor de hand lig
gende oplossing (bijtijds) heeft onder
kend. 

5 Maar een nog veel ernstiger 
HIAAT wordt - In feite indirect • 

belicht als de Geneeskundig Hoofd
inspecteur verzucht: 

„Wij weten, dat er een aantal 
artsen op de rand van kwakzal
ven]! werkt De moeilijkheid Ie« 
dat andere artsen er geen 
klachten over Indienen. Pas als 
wij meer weten, kunnen we er 
iets aan doen". 

OM DEZE WEG VAN DE MINSTE 
WEERSTAND GAAT HET NU JUIST. 

PASSIEF wordt afgewacht of er wel
licht bijgeval eens een klacht binnen 
komt ACTIEF kan er In feite niets ge
beuren, niets doeltreffende worden 
ondernomen en wel door volkomen 
gebrek aan geschoold kader« 

Aan het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid Ie bij de wet dwingend 
opgedragen handhaving van de bepa
lingen, neergelegd in meerdere ge
neeskundige wetten. Maar datzelfde 
Staatstoezicht wordt door de Over
heid n i e t I n a t a a t g e s t e l d 
In dezen zijn wettelijke plicht naar be
horen to verrichten. 

Reeds vanaf de instelling In 1865, 
dus meer dan een eeuw lang, is aan 
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deze Overheidsinstantie een apparaat 
onthouden - haar voor alle mogelijke 
andere takken van dienst wél ter be
schikking gesteld - om deze, in fei
te haar eigen medische wezen totaal 
vreemde - taak doeltreffend en syste
matisch gericht te volvoeren. 

Tot op heden ligt de zaak zo, dat de 
Geneeskundig Inspecteur van de 
Volksgezondheid - modern opgeleid 
tot geneesheer - bij zijn, reeds over
belaste medische werk, ook nog 
werkzaamheden als rechercheur en 
rechtskundige moet verrichten. Werk
zaamheden, waarvoor hij generlei op
leiding heeft genoten en die hem, de 
geneesheer, volkomen niet liggen. Hij 
moet bovendien deze - hem onwenni
ge - activiteiten nog opbrengen zon
der hierbij directe steun te kunnen 
ontvangen van terzake deskundigen, 
om de eenvoudige reden, dat nergens 
bij het Staatstoezicht op de Volksge
zondheid een - optimaal bemande -
afdeling handhaving wetten is onder
gebracht 

Het is begrijpelijk, dat tengevolge 
van dit e r n s t i g e h i a a t van 
een behoorlijke taakvervulling op dit 
onderdeel geen sprake kan zijn en dat 
- mede daardoor - dit gedeelte van de 
Volksgezondheidszorg als een echt 
achtergebleven gebied moet worden 
gezien. 

Dit Is dan ook één van de belang
rijkste redenen, waarom talloze kwak
zalvers, die In vele gevallen zeer ern
stige - soms zelfs dodelijke - fouten 
maken, desondanks met opgeheven 
hoofde frank en vrij hun malafide 
praktijken openlijk kunnen blijven 
voortzetten. 

In het belang van de Volksgezond
heid is het de hoogste tijd, dat dit 
eeuw-lange hiaat bij het Staatstoe
zicht eindelijk doeltreffend wordt op
gevuld. De Vereniging tegen de Kwak
zalverij heeft hierop reeds meermalen 
met klem aangedrongen. Tot dusverre 
- helaas, voor vele slachtoffers - ech
ter nog als roepende in de woestijn. 

A. P. N. DE GROOT 

— Ons land telt met 834 apotheken 
per 100.000 Inwoners ruim zes apo
theken en 37 drogisten. Wet het aan' 
tal apotheken betreft - dit la het laag
ste getal van de landen van de E.E.Q.; 
in deze landen is het gemiddelde aan
tal apotheken per 100.000 Inwoners 
47. 

Het buitenland kent overigens niet 
ons stelsel van de apotheekhoudende 
geneeskundigen. 
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Van de Moosdijk 
nog brutaal 

WILLEM VAN DE MOOSDIJK te 
Gasteren is eind oktober failliet ver
klaard. De kruidenkwakzalver zag 
geen kans zijn Belgische schuldeisers 
te voldoen. De curator In dit faillisse
ment, mr. C. van der Meeren Jr., heeft 
de ambassades van alle Westeurope-
se landen op de hoogte gebracht van 
het feit dat de kruidendokter failliet is 
verklaard. 

Mr. Van der Meeren heeft dit ge
daan omdat hij sinds zijn benoeming 
tot curator In dit faillissement stapels 
brieven dit onder meer Oostenrijk, 
Spanje, Frankrijk en zelfs Algerije en 
Senegal krijgt met aanvragen voor 
krulden. Ook heeft hij diverse post-
wissels ontvangen met bedragen voor 
bestelde kruiden van Van de Moos
dijk. De postwissels zullen worden te
ruggestuurd. 

Om alle aanvragers van kruiden een 
brief te sturen met de mededeling dat 
Van de Moosdijk failliet Is, is onbe
gonnen werk, zo heeft mr. Van der 
Meeren meegedeeld. Hij hoopt dat de 
ambassades ervoor zullen zorgen dat 
de inwoners van de desbetreffende 
landen op de hoogte worden ge
bracht. 

Het faillissement, dat door de pre
sident van de arrondissementsrecht
bank te Den Bosch Is uitgesproken, is 
aangevraagd door de Eindhovense 
advocaat mr. M. Athmer, in opdracht 
van een tiental Belgen. Zij hebben 
grote bedragen aan schadevergoe
ding van de kruidendokter geëist. Op 
de kwitanties die de Belgen hadden 
gekregen na betaling voor ontvangen 
krulden stond dat geld zou worden te
rugbetaald Indien het resultaat uit zou 
blijven. 

Ditmaal geen regeling 

NOCH VAN DE MOOSDIJK, noch 
zijn advocaat mr. N. van Bakel, zijn 
op de zitting van de arrondissements
rechtbank In Den Bosch verschenen. 
In vroegere gevallen, waarbij ook al 
eens het faillissement van de kruiden
dokter is gevraagd verschenen zij wel 
en werd steeds een regeling getrof
fen. Eerdere vorderingen van onte
vreden Belgische klanten heeft Van 
de Moosdijk wel betaald. Volgens mr. 
Van der Meeren zeker voor een be
drag van ruim een ton. 

Inmiddels heeft de deurwaarder al 
een Inventarisatierapport opgemaakt. 
Op de woning van Van de Moosdijk is 
volgens de curator een hypotheek af
gesloten van ongeveer f 50.000. 

Tot een mogelijke schuldeiser be
hoort ook transportonderneming Zui
de ma uit Joure. HIJ heeft een vorde-

failliet - maar 
als de beul 

ring op Van de Moosdijk in procedure 
van ruim f 90.000. Wegens geleden 
echade is Zuidema een procedure be
gonnen nadat een van z'n chauffeurs 
zonder medeweten van Zuidema krui
den voor v. d. Moosdijk Frankrijk bin
nen wilde smokkelen. De man werd 
echter enkele maanden geleden aan 
de Franse grens aangehouden. Zuide
ma, die eigenaar van de vrachtauto is, 
moest een boete van ongeveer 80.000 
gulden betalen om het voertuig vrij te 
krijgen. 

Van de Moosdijk: erezaakI 
DE CASTERENSE KWAKZALVER 

heeft, aldus Het Nieuwsblad van het 
Zuiden (Tilburg), een fatsoenlijk pro
ces gewild. Het Is voor mij steeds een 
erezaak geweest om door te gaan met 
kruidenverkoop, maar dat is onmoge
lijk gebleken. Ik heb Belgische klan
ten een kwart miljoen terugbetaald. 
Nu wordt er een koe uitgemolken tot 
de laatste druppel. De hele zaak Is 
opgepept. Dit is de vierde keer dat 
men mij failliet verklaart (bedoeld 
wordt: dat men een faillissement aan
vraagt, red. M.v.d.K.). Dit keer Is het 
tevens het einde. Financieel Is dit fail
lissement niet op te lossen. Alles is In 
beslag genomen en de wagens liggen 
aan de ketting. Ik heb steeds als een 
eerlijk zakenman gewerkt, nooit ie
mand het mes op de keel gezet. Maar 
de acties die nu gevoerd zijn door mr. 
Athmer zijn niet eerlijk. Ik ben Jaren
lang goed geweest om dik belasting
geld te betalen. Nu gooien ze Je In 
zee. Zo is Nederland". 

Men leest het goed: de brutale krui
denhandelaar waagt het nu te spreken 
van de „eerlijke zakenman", die hij al
tijd is geweest. . . 

HU wilde niet ophouden 
NAAR AANLEIDING van deze pu

blicatie schreef de heer M. Eerenberg 
te Hilversum een brief aan het Tll-
burgse dagblad, waaraan wij o.a. het 
volgende ontlenen: 

Na een strijd van 3 Jaar is het thans 
zover dat het faillissement van deze 
zogenaamde kruidendokter Is uitge
sproken. Wellicht dat hierdoor een 
einde is gekomen aan de praktijken 
van deze man. Hoewel Ikzelf er nog 
niet geheel zeker van ben. U kent mijn 
etrijd welke Ik begon in een televisie
uitzending van Willem Duye. Dit was 
december 1968. Het was wel mogelijk 
de praktijken in Nederland gestopt te 
krijgen, later In België maar Van de 
Moosdijk verplaatste zijn terrein 
steeds en wilde niet ophouden. Thans 
leest U dat de curator brieven krijgt 
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Dr. L. F. Bakker over NWP~cur$Uë : 

Grofste kwakzalverij, die we ooit kenden 
VOOR AVRO's televisierubriek Televizier is de „opleiding", die de NWP 

in Utrecht geeft voor „naturopathen" onder de loep genomen. Ale presenta
tor trad op Fone van Westerloo. Dr. L. F. Bakker te Voorburg, bekend door 
zijn voortreffelijke proefschrift „Kwakzalverij en onbevoegd uitoefenen der 
geneeskunst" gaf commentaar op deze opleiding. Zijn eindoordeel was ver
nietigend: Dit Is kwakzalverij, de grofste kwakzalverij, die we ooit in Ne
derland gekend hebben. 

DE KIJKER KREEG eerst enige beel
den te zien uit het zaaltje, waar de za
terdagse cursus voor de naturopathen 
wordt gegeven. Je hoorde een Jonge
man verklaren tot de televisieverslag
gever: dat is bewezen, dat je ze 
met krulden kunt genezen" . . . 
Waaruit bestond deze groep cursis
ten? Er was een huisvrouw bij, een 
jonge loodgieter, een kantoorbedien
de, verder een verpleegster. Ook een 
paar heren van middelbare leeftijd zag 
men in de volle, en naar de draaiende 
luchtschoepen te oordelen warme 
zaal. 

De wet geeft een eenvoudiger naam 
voor deze zaken, vulde Fons v. Wes
terloo aan, nadat de kijker zo wat 
klanken over natuurlijke geneesmid
delen en naturopathle had opgevan
gen. En wel: kwakzalver||. 

Colleges voor leken 

DE HEER Van der Plaats, de alom
tegenwoordige directeur van de NWP, 
ontbrak ook niet om zijn visie te ge
ven over dit „college voor volslagen 
leken", zoals Van Westerloo net 
noemde. De Nederlandse arts, aldus 
de heer Van der Plaats kent geen acu

punctuur, geen osteopathie, geen en
kele natuur- en volksgeneeswijze, 
geen friscopie, geneeswijzen, die In 
het buitenland wel door artsen wor
den toegepast, aldus de heer Van der 
Plaats. 

Een van de cursisten, een dame ver
klaart: Ik ben gewoon huisvrouw, 
soms help Ik wel eens met de handen. 

Een heer van middelbare leeftijd, uit 
zich voorzichtig voor de microfoon: 
Ik wou er gewoon wat meer van we
ten. Als het toegelaten wordt . . . 

Een ander heeft het over „de beste 
methode om een mens te genezen". 

Er zijn, constateert Van Westerloo, 
opvallend veel jongeren, die voor der
tig gulden in de maand deze zaterdag
se cursus volgen. 

De heer Van der Plaats: Iedereen 
kan de opleiding volgen. Een zeker 
niveau moet worden bereikt en daar
om is een middelbare opleiding als 
voorwaarde gesteld. 

„Wat bedenkingen" 
DE PRESENTATOR laat daarop de 

jonge loodgieter In het beeld verschij
nen. Daarna volgt een van de weinige 
artsen, die, aldus Avro's Televizier, 

VAN DE MOOSDÜK FAILLIET VERKLAARD 
VERVOLG VAN BLZ. 50 

uit Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Al
gerije en zelfs Senegal. HIJ Is vinding
rijk genoeg en wat ons thans weer te 
wachten staat blijft een raadsel. 

Gelooft U niet dat mijn strijd tegen 
deze man een persoonlijke kwestie 
was. Ik ken de man geheel niet; alleen 
van de foto's en zijn uitspraken. Ook 
thans doet hij in Uw blad weer uit
spraken die een „zielige" Indruk ma
ken. Er zouden mensen kunnen zijn 
die nu medelijden krijgen wanneer hij 
verklaart 

„ik heb steeds als een eerlijk za
kenman gewerkt en nooit iemand 
het mes op de keel gezet". 

Dan moet men hier In de dossiers van 
3 Jaren eene komen neuzen en zien 
welk een verdriet en onheil hij heeft 
aangericht. Ik geef U graag een klein 
voorbeeld en dit la van recente datum. 
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Het is een brief van een Pastoor die 
in zijn Parochie een schrijnend geval 
heeft en schrijft 

„de man was lijdende aan kanker 
aan de lever en wilde beslist naar 
Casteren. De familie deed dit en 
ging met hem. Van de Moosdijk 
zag de man (een wrak) on zei 
hem wel even te zullen genezen 
met een speciaal pak krulden. 
Kosten waren 180.000 francs; dit 
is meer dan 13.000 gulden. De fa
milie leende het geld. Veertien 
dagen later was de man overle
den en de familie alt voor dit be
drag In de schuld." 

Dit la óén geval; U kunt er In mijn 
dossiers nog velen vinden, aldus de 
heer Eerenberg. 

• Het totaal van de vorderingen In 
dit faillissement zou een miljoen be
lopen. Van de Moosdijk heeft een ad
vertentieschuld van een ton. 

Niet rimpelloos 
DE COMMISSIE tot handhaving 

van de Nederlandse code voor het 
reclamewezen ontving in 1970 slechts 
25 klachten over vermeende schen
dingen van de reclamecode. Daaron
der was een klacht over advertenties 
voor een huidpreparaat. Deze klacht 
werd door de Commissie voor ontvan
kelijk verklaard. 

Het ging om een middel dat rimpels 
voorgoed zou doen verdwenen. De 
adverteerder werd hierover nader aan 
de tand gevoeld, waarbij bleek dat hij 
zijn beweringen in geen enkel opzicht 
aannemelijk kon maken. 

geneigd zijn aan deze cursussen hun 
medewerking te verlenen. Dokter D. 
Brussaard uit Utrecht, die les in ana
tomie geeft, legt voor de microfoon 
uit, dat hij er geen gevaar in ziet. Al 
maakt hij het voorbehoud: Het hangt 
af van de organisatie. Er zitten wat 
bedenkingen aan. Als men als arts af
gestudeerd Ie heeft men meer be
voegdheden dan deze mensen als 
hellpraktiker. Ze mogen bijvoorbeeld 
geen gynaecologische Ingrepen doen. 

Commentaar van dr. L. F. Bakker: 
Dat is nog helemaal niet aan de orde, 
dat deze mensen bevoegdheden zou
den hebben! Ik begrijp niet, hoe col
lega Brussaard dàt kan zeggen I 

Dokter Brussaard echter vindt dat 
het (de cursisten) mensen zijn, die be
wezen hebben over talenten, speciale 
gaven te beschikken, die de enkel 
maar studerende mlet 

Speciale g a veuf 
OVER DEZE BOUDE uitlating werd 

eveneens het oordeel van dr. Bakker 
gevraagd. 

— Speciale gaven? aldus de heer 
Bakker. Van welke kwaliteit zijn die 
gaven? Ze moeten de cursus nog vol
gen I De huisvrouw zal een voortref
felijke huisvrouw, de loodgieter een 
voortreffelijke loodgieter, maar 

Er komen nog een paar figuren in 
het beeld, de jonge loodgieter consta
teert dat de huisartsen geen tijd meer 
hebben, koffertje dicht - en weg zijn 
ze. 

Een andere cursist vult aan: Bij ons 
gaat het om de zieke. Je moet het in 
het geheel bekijken. 

Dokter Brussaard doet ook nog een 
bescheiden duit In het zakje: Geen 
enkele methode is zaligmakend. Als 
men bij een andere methode geneest, 
waarom dan niet? 

Antwoordt dr. Bakker: Moeten we 
dan naar de naturopathie? Dat is 
kwakzalverij, de grofste kwakzalverij 
die we ooit In Nederland gekend heb
ben. 
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Wij wensen onze leden en lezers 
prettige Kerstdagen en een 

gelukkig en voorspoedig 

1972 
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Carolus Vleugels stond weer terecht 
„DEZE VERDACHTE IS een reizi

ger In andermans misere. De mensen 
werden door hem met het botte mes 
gevild. Het Is godgeklaagd wat hij an
deren aandeed." In deze niet mis te 
verstane bewoordingen gaf de offi
cier van Justitie mr. Th. Lebret tijdens 
de zitting van het Oostburgse kanton
gerecht zijn oordeel over de Belgi
sche kwakzalver Carolus Vleugels 
(alias prof. Wings) uit Brasschaat. 

De zevenenvijftigjarige handelsrei
ziger heeft de minder vleiende op
merkingen die aan zijn adres werden 
geuit en de eis van f 1500 boete niet 
kunnen aanhoren". Hij was te nerveus 
om hier heen te komen," zo legde zijn 
advocaat mr. H. J. Q. Tlchelman uit. 

De Belg oefende, vertelt de Prov. 
Zeeuwse Courant, al geruime tijd zijn 
praktijken uit In een zaaltje van hotel 
„Du Commerce" te Oostburg. Een po-
litie-lnval op maandagmorgen 22 
maart maakte er een einde aan. V. 
had een „drukbeklant zaakje". Op het 
moment dat de drie politiemannen hem 
tijdens zijn „spreekuur" betrapten, za
ten ongeveer veertig mensen op hun 
beurt te wachten. 

Behalve een zogenaamd pendel-ap
paraatje (een kettinkje met aan het 
uiteinde een stalen bol) werden nog 
wat pillen en een flesje vloeistof in be
slag genomen. Tegenover de politie 
verklaarde V. later, dat de pillen en 
het drankje alleen maar voor eigen ge

bruik waren. HIJ zei bovendien tijdens 
zijn „spreekuur" geen gebruik ge
maakt te hebben van zijn pendel-ap
paraat. De Belg had Oostburg als 
werkterrein uitgekozen, omdat hij 
vond dat de Nederlandse Justitie soe
peler is dan de Belgische. 

UIT VERSCHILLENDE VERKLARIN
GEN achtte de officier minstens drie 
gevallen van „kwakzalverij" bewezen. 
Volgens mr. Lebret had de verdachte 
bij sommige van zijn patiënten die 
met neusklachten rondliepen, hon
derd Belgische francs geïnd, om al
leen maar even naar hun neus te kij
ken. 
De raadsman gaf dit volmondig toe. 

Niet bewezen was, aldus meende de 
raadsman van de Belg, dat V. het pen-
deiapparaat tijdens zijn werkzaamhe
den in Oostburg had gebruikt. „HIJ 
zal dat wel eens gedaan hebben, maar 
hier niet." 

De officier van justitie zei bij zijn eis 
rekening te houden met het feit, dat V. 
al eens eerder in Zeeuwsch-Vlaande-
ren voor dergelijke praktijken was 
aangehouden. „Ik wil nu een duidelij
ke waarschuwing laten klinken." Wat 
dit laatste betreft zei mr. Tichelman 
nog: „dat zal niet meer nodig zijn. Hij 
gaat zich in Duitsland vestigen, waar 
de praktijken van de verdachte wel 
geoorloofd zijn. Ik hoop dat hiermee 
rekening wordt gehouden. Mijn cliënt 
heeft er hier meer dan genoeg van." 

Martien zal U vertellen 
wat 1972 gaat 
bieden! 

PARAGNOST MARTIEN van Ber
gen, een nieuw licht In de duletere oc
culte wereld laat zijn lampje schijnen 
over het nieuwe Jaar. Het dagblad De 
Gelderlander toog naar Eist, waar 
Martien goedgunetig zijn voorspelling 
voor 1972 opschreef. WIJ veroorloven 
ons dit blijk van vooruitechouwen 
hieronder af te drukken. 

„De eerste maand van nieuwe jaar 
zal erg koud zijn en er zal in die 
maand zoveel sneeuw vallen dat men 
van een rekord zal spreken. De laag 
eneeuw zal een dikte hebben van ca. 
25 tot 40 cm. Al met al zal januari de 
slechtste maand zijn van de hele win
ter. 

In Nederland zal men vernemen dat 
het nieuwe kabinet op vallen staat, dit 
zal bekend worden voor eind 1972. 
Nederland zal weer veei goud wegha
len op sportgebied. Nederland zal 
zelfs de meeste gouden plakken heb
ben verdiend in 1972. Prinses Beatrix 
zal aankondigen dat ze in verwachting 
is. Prins Claus zal zich onder medi
sche behandeling moeten stellen. Ook 
prins Bernard zal dit Jaar gaan sukke
len met zijn gezondheid. 

Het regerende staatshoofd van Rus
land zal in 1972 worden afgezet. Rus
land zal In de ruimtevaart een succes 
boeken waarover de mensen nog we
ken zullen spreken. In Amerika zal 
een belangrijk persoon worden ver
moord door een groep die tegen de 
oorlog In Vietnam Is. Frankrijk zal een 
ernstige crisis meemaken, waar de 
gehele economie mee gemoeid Is. In 
de wereld zal de zo gevreesde ziekte, 
kanker, hand over hand toenemen. 

in Duitsland zal een groot trein- of 
vliegtuigongeluk in de onmiddellijke 
omgeving van München plaatsvinden. 
De oorzaak daarvan is mij onbekend. 
In Zweden zal men nog meer met de 
seks schermen om dat naar andere 
landen te doen overslaan. Maar wij 
Nederlanders zijn nuchter en blijven 
dat ook." 

Aldus Martien, de paragnost van 
Eist, Overbetuwe. 

\C 
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