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I Van de Moosdijk Wonderdoenster in Stand daarbuiten 
wordt vervolgd 
voor oplichting 

doet van zich spreken 

(Van een medewerker) 

BINNEN ENKELE maanden zal de 
Officier van Justitie te 's-Hertogen-
bosch een vervolging tegen kruiden
dokter " Willem van de Moosdijk in
stellen terzake van oplichting. De of
ficier heeft daartoe een aantal geval
len uitgekozen» waarbij Belgen het 
slachtoffer werden van de handels
praktijken van Van de Moosdijk. 

Deze mededeling konden Belgische 
slachtoffers van Van de Moosdijk le
zen in een stenciltje, dat het organi
satiecomité te Antwerpen rondzond. 
Het adres van dit comité luidt: Me
vrouw Van Broeck, Onderwijsstraat 
28, 2000 Antwerpen. 

Het ziet er naar uit, dat nog verschil
lende faillissementsaanvragen van 
Van de Moosdijk zullen volgen. De
genen, die In het bezit zijn van een 
kwitantie van Van de Moosdijk met 
een terugbetalingsbelofte zullen ver
moedelijk met succes aan zulk een 
faillissementsaanvrage kunnen deel
nemen. 

Het gerechtelijk vooronderzoek van 
het vermoeden van oplichting moet 
inmiddels begonnen zijn. Men ver
wacht dat de zaak in januari a.s. voor 
de Bossche rechtbank komt. 

Met Heyligers meespelen 
in de lotto 

PARAGNOST HEYLIGERS over wie 
wij op bladzijde 42 van ons oktober
nummer een boekje open deden is di
recteur van de Stichting tot Bevorde
ring der Toegepaste Parapsychologie, 
lezen wij in Vrij Nederland. Secretaris 
is de 23-jarige Hendrikus Meyerink. 
Behalve directeur is Heyligers o o k . . . 
penningmeester. Heyligers is heel wat 
ouder dan zijn secretaris en dan zijn 
voorzitter, de 23-jarige Hendrikus Vel-
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MEVROUW PRINSE-CORTE uit Standdaarbuiten is een „door God ge
roepene". Zij doet wondergenezingen. 

„Ik geloof niet zo erg aan die wonderen," zei dokter G. Bruintjes uit Ze
venbergen. „Mogelijk kan het zijn dat de suggestieve beïnvloeding een 
goede uitwerking heeft gehad," vervolgde hij sprekend over een patiënte, 
mevrouw Van Aert-Diepstraten die naar Standdaarbuiten was gegaan om zich 
door mevrouw Prinse te laten behandelen. 

HET BRABANTS NIEUWSBLAD, 
dat een hele pagina wijdde aan de 
wondergenezingen in Standdaarbuiten 
vroeg ook de mening van de arts W. 
J. van Gestel van de inspectie voor 
de volksgezondheid te 's-Hertogen-
bosch. „Het is aan ons te bekijken in 
hoeverre er sprake is van een onbe
voegd uitoefenen der geneeskunst en 
in hoeverre de volksgezondheid ge
vaar loopt. Dat kan bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer patiënten er op de 
een of andere wijze van worden weer
houden een dokter te bezoeken of 
wanneer op een dusdanige wijze met 
patiënten wordt gemanipuleerd, dat 
hun toestand verergert." 

R u i m ff 5 5 . 0 0 0 t e r u g 
De Eindhovense advocaat, die 
de belangen behartigt van de 
Belgische slachtoffers van Van 
de Moosdijk, heeft tot nu toe 21 
gevallen van terugvordering van 
koopsommen voor kruiden tegen 
Van de Moosdijk in handen. Die 
21 gevallen zijn inmiddels afge
werkt doordat de Casterense 
kwakzalver de gevorderde bedra
gen heeft voldaan. Hij betaalde 
daarvoor ruim 55.000 guldenI 
Inmiddels blijkt aan een Braban
der 10.000 gulden te zijn aange
boden, wanneer hij enkele men
sen uit België kon laten verkla
ren, dat zij door de kruiden van 
Van de Moosdijk waren genezen. 
Van de poging om zo getuigen te 
kopen zal wel niet veel terecht 
komen. 

Ernstige waarschuwing 

HET GEVAL MET mevrouw Aert is 
goed afgelopen, zei dokter Bruintjes. 
Maar hij liet een waarschuwing horen, 
die wij hier nog eens willen onder
strepen. 

„Dit geval is nu goed afgelopen, 
maar daar staat tegenover, dat ik in 
het verleden patiënten aan dit soort 
behandelingen (als van de dame daar 
in Standdaarbuiten, red. M.t.d.K.) heb 
verloren. Mensen, die niet meer de 
behandeling kregen die nodig was 
voor hun ziekte en waardoor het ziek
teproces verergerde. Ik ben er bang 
voor, dat het hier ook eerlang zal ge
beuren," aldus dokter Bruintjes, die 
eerlijk toegeeft dat de toestand van de 
patiënte Van Aert-Diepstraten verbe
terd is. 

De wonderdoenster van Standdaar
buiten beweert dat zij 800 gevallen 
met succes heeft behandeld. Dat zou 
95 pet zijn van de mensen, die bij 
haar zijn geweest. Het zijn voorname
lijk mensen met spierklachten, maar 
ook mensen, die doof of bijna blind 
waren. Ook heeft ze een man met 
„een tik in zijn hoofd" genezen. 

Ze vraagt geen geld voor de gene
zingen, maar ze laat zich wel wat ge
ven. Want tenslotte nietwaar, ze heeft 
er haar baan voor opgegeven en ze 
heeft slijtage aan meubilair en vloer
bedekking en er moeten steeds scho
ne lakens In de behandelkamer zijn. 

Onder andere massage 

OVER HAAR THERAPIE wilde zij 
zich tegenover verslaggever Peter 
Konings van het Brabants Nieuwsblad 
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WONDERDOENSTER 
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niet uitlaten. „Ja, onder andere mas
sage komt er aan te pas" . . . Zij denkt 
dat zij haar gave op haar achttiende 
jaar heeft gekregen. Op een avond 
heeft God tot haar gesproken. Zij 
voelde een tikje op de schouder en 
een stem zei: Kom tot Mij die ver
moeid en belast zijt en Ik zal u rust 
geven. Eens komt alles goed. 

Sindsdien heeft zij de bijzondere 
gave. Mevrouw Prinse-Corte behan
delt elke dag twintig à dertig gevallen, 
maar in de weekeinden werkt zij niet. 
Op woensdagen gaat zij mensen be
zoeken die zelf niet meer van bed 
kunnen komen. 

De struise wonderdoenster van 
Standdaarbuiten is nu vijftig jaar. Zij 
is geen Brabantse van geboorte, zij 
'komt uit Amersfoort. Voor zij met 
haar wondergenezingen begon was 
zij vertegenwoordigster in zonnewe
ring. 

Zij laat biljetjes verspreiden met de 
volgende tekst, voorzien van adres en 
telefoonnummer: Hoopt u ook op een 
wonderbare genezing? Bent u over-
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Op 28 oktober heeft de „wonder
doenster" van Standdaarbuiten 
terechtgestaan voor de kanton
rechter te Zevenbergen wegens 
het onbevoegd uitoefenen der ge
neeskunst. De kantonrechter, mr. 
J. H. Saelman, heeft haar ver
hoord - er zijn vrij uitvoerige 
verslagen in de pers verschenen 
- maar vervolgens werd de zaak 
uitgesteld. De „wonderdoenster" 
had namelijk de wens te kennen 
gegeven alsnog rechtskundige 
bijstand te willen inroepen. 

spannen? Heeft u rugklachten, mi
graine, benauwdheden, pijnlijke be
nen, verslapping van spieren enz.? Bij 
mij krijgt u geen medicijnen of krui
den, maar ik help u van uw moeilijk
heden afl Wendt u zich tot mevr. F. J. 
Prinse-Corte. 

Het wantrouwen van de inspectie 
van de Volksgezondheid lijkt ons niet 
helemaal ongerechtvaardigd: de wet 
wordt daar in Standdaarbuiten wel 
degelijk overtreden! 

Pseudo - anesthesist 
in Utrecht 

IN HET Academisch Ziekenhuis 
heeft een jonge in Tunesië geboren 
Fransman zich als gediplomeerd anes
thesist weten in te dringen. De man 
had geen diploma's bij zich, maar had 
toegezegd, dat deze over enige tijd 
zouden komen. In opdracht van prof. 
Smalhout zorgde de volledige staf op 
de afdeling anesthesiologie (veertien 
man, waaronder drie Tsjechen, twee 
Polen, een Amerikaan en een Engels
man) er voor, dat de Fransman niet 
anders deed dan toekijken. 

Toen het „Certificat Universitaire" 
tenslotte arriveerde bleek al aan
stonds dat het vervalst was. Op de af
deling anesthesiologie had men aan
vankelijk de pseudo met stille trom 
willen laten vertrekken. De inspecteur 
van de volksgezondheid nam echter 
geen genoegen met deze gang van 
zaken en waarschuwde de politie, 
waarna arrestatie volgde. Deze arres
tatie werd aanvankelijk door de politie 
op verzoek van het ziekenhuis ge
heimgehouden, zulks in het belang 
van de patiënten. Het parket wist 
echter niets van deze geheimhouding. 

Adresverandering 

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

MET HEYLIGERS 
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trop. Hij is namelijk al vijftig. Veltrop 
is steward geweest bij de Holland-
Amerikalijn. Het drietal exploiteert in 
Roswinkei in Drente (Groningen, 
meent Vrij Nederlandl) een admini
strât! ebureau voor landbouwers uit de 
omgeving. 

Op vijftienjarige leeftijd liet Heyli
gers zich tot het okkulte inspireren 
door de telepaath Maloïtz (M. L Blitz), 
die voor de oorlog alom in den lande 
optrad. In 1951 kwam prof. Tenhaeff 
met Heyligers in contact en vond zijn 
nieuwe Studieobjekt „in ongewone 
mate paranormaal begaafd". Maar 
toen Tenhaeff later als zijn mening uit
sprak dat de bekwaamheden van Hey
ligers meer „animistisch" dan „spiri
tistisch" verklaard dienden te worden 
werd Heyligers erg boos op zijn hoog
geleerde mentor. 

Met spiritisme houdt Heyligers zich 
nog altijd bezig. Met een lezing „Con
tact na de dood", reist hij het land af. 
Hij treedt er o.a. voor personeelsver
enigingen mee op. Prijs vijftig gulden. 
De stichting, waarvan hij voorzitter is, 
heeft onlangs een schrijven rondge
stuurd, waarin de ontvanger verzocht 
wordt voor honderd gulden per jaar 
donateur te worden. Na betaling van 
een aanvullende maandelijkse inleg 
van 65 gulden kan men dan poolsge-
wijze meespelen in de Groningse paar-
dentotalisator en de Duitse lotto. De 
paranormale gaven van directeur-pen
ningmeester Heyligers bieden „een 
zekere garantie op winst" . . . 

Hoeveel bevallingen? 
DE STAATSSECRETARIS van So

ciale Zaken en Volksgezondheid, dr. 
R. J. H. Kruisinga heeft zich tot het 
Centraal College voor de Erkenning 
en Registratie van Specialisten te 
Utrecht gewend met de vraag de op
leiding van vrouwenartsen opnieuw te 
willen bezien. 

De Staatssecretaris vraagt zich af 
of het aantal bevallingen dat in een 
ziekenhuis moet plaatsvinden om er
kend te worden voor de opleiding van 
vrouwenartsen — dat nu 750 bedraagt 
— niet te hoog is. Zou dit aantal wel
licht zonder schade voor de opleiding 
verlaagd kunnen worden, vraagt hij. 
Hij zou bij het bepalen van het ver
eiste aantal, ook met plaatselijke om
standigheden rekening gehouden wil
len zien. Het teruglopen van het aan
tal bevallingen in ons land moet geen 
ongunstige invloed hebben op de op
leiding van gynaecologen. 

Magie in het Brabantse 
In St. Oedenrode woont een 

oud vrouwtje, dat in de omtrek 
naam heeft gemaakt met de ge
nezing van etterende wonden. 
Het middel, dat zij gebruikt, be
staat uit dauw, opgevangen in 
de St. Jansnacht. Voor dat op
vangen gebruikt zij een doekje 
en dat doekje heeft de magische 
kracht om zo'n wond te gene
zen ... 

Elders in het Brabantse, in de 
akkers bij Esdonk vindt men een 
kleine kapel. In het lage raam 
van deze kapel vlak bij de grond 
is een ronde opening. Volgens 
het bijgeloof van de bewoners 
van deze omgeving moet men, 
wanneer men door koorts wordt 
geteisterd, een spijker door het 
gat werpen. In een hoek naast 
het altaartje staan in de kapel 
twee emmers vol met spijkers, 
gebruikt bij de magische behan
deling. 

In Heeze, waar men in de af
gelopen maand augustus een 
Brabantse dag hield, gewijd aan 
het bijgeloof, moet behalve een 
waarzegster nog een zekere Jan 
wonen, die de reputatie geniet, 
dat hij lijders aan gruwelijke pij
nen met bezwerende gebaren 
van hun kwaal kan verlossen. 



Het is wel wat stilletjes in de geestenwereld! 
ONS LAND telt enige duizenden Spiritisten. Hun leidsman is, vertelt Paul 

Lensink in het Algemeen Dagblad, de heer W. van Broekhuisen, een veer
tigjarige, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Spiritisten Har-
monia. De heer Broekhuisen heeft echter zelf nooit contact met de geest 
van een dode gehad, maar hij gelooft er wèl in. Hij vertelde aan de heer 
Lensink, dat het er tegenwoordig helemaal uitgaat om zittingen met een 
medium te houden in een donkere kamer. Dat soort donkere séances werkt 
het bedrog natuurlijk erg in de hand. „En ik geef toe", aldus de heer Broek
huisen, „dat er in spiritistische kringen heel wat humbug is." 

IN DEN HAAG woonde de verslag
gever een spiritistische avond bij, en 
wel in een helder verlicht zaaltje in 
een hotel. 

Het huiverige publiek bestaat, ver
telt hij, voornamelijk uit vrouwen. 
Jong en oud. Het is velen van hen aan 
te zien, dat zij jarenlang de Indonesi
sche tropenzon op hun huid hebben 
gevoeld. Daar tussendoor enkele 
mannen, sommigen met gezichten die 
lijken te zeggen: Ik laat mij niet be
donderen. 

Medium met spierwit haar 

HET MEDIUM: Een kleine, magere 
vrouw met spierwit haar. Met gesloten 
ogen en verkrampt gezicht zit zij aan 
een ronde tafel in het midden van de 
kring. Zij probeert in trance te komen. 

Een kwartier eerder had zij mij ver
zekerd dergelijke séances in Den 
Haag te zijn gaan houden, omdat zij 
zich zorgen maakte over het vaak 
amateuristische geknoei in de resi
dentie. 

Zij vertelde, dat haar geestelijke 
leidsman Emed — een zestig jaar ge
leden in het Midden-Oosten op 31-
jarige leeftijd aan builenpest overle
den Nederlandse tolk — had aange
kondigd deze avond via haar als me
dium iets te willen vertellen over het 
leven ,,aan gene zijde". 

Na vijf minuten, waarin de kleine 
ronde tafel waaraan zij zat naar alle 
kanten was gewiebeld, deed het me
dium haar mond open. „Goedenavond 
vrienden, hier is Emed", sprak zij. 
„Goedenavond Emed", mompelde het 
verstarrende en griezelende publiek. 
Bijna een uur lang was Emed aan het 
woord. Nadat hij het medium had la
ten zeggen: „God is geen persoon, 
maar een alom tegenwoordige al-
kracht", kondigde een luid gesnurk 
aan, dat een vrouw enkele plaatsen 
van mij verwijderd in slaap was ge
vallen. 

Emed bleek niet erg enthousiast te 
zijn over ons aardse doen en laten. 
„Het is niet juist om God de schuld te 
geven van uw oorlogen. Oorlogen 
worden door de mensen gemaakt. U 
kunt ook niet zeggen, dat God de ver
keersongelukken wil. De mensen 
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moeten zo nodig steeds harder gaan 
rijden. Als wij in mijn tijd haast had
den namen wij een kameel", verkon
digde geest Emed. 

Einstein aan „gene zijde" 
HIJ MAAKT ook bekend, dat Ein

stein aan „gene zijde" een verklaring 

M a a r E m e d I s 

d r u k a a n h e t 

w o o r d 

had afgelegd. De dode geleerde had 
gezegd: „Nu ik zie waarvoor de men
sen mijn werk en mijn uitvindingen 
gebruiken, heb ik er spijt van dit alles 
niet voor mijn dood te hebben ver
nietigd." 

Gespannen luisterde het kleine pu
bliek naar de uitleg van Emed-via-
medium, dat ook doden na hun „over
gang" aan de geestenwereld moeten 
wennen. „Ik ben na mijn dood één keer 
terug geweest op aarde. Ik realiseer
de mij niet dat ik dood was. 

Niemand zag of hoorde mij. Ik was 
wanhopig van eenzaamheid," aldus 
Emed. Hij legde meteen verband met 
„spookhuizen" overal ter wereld, die 
door dergelijke eenzame geesten zou
den worden bewoond, omdat zij niet 
kunnen loskomen van de aardse ge
bondenheid. 

Tijdens de séance is Emed onver
droten aan het woord. „Onze geesten 
zullen over de mensen komen, want 
wij werken hier aan gene zijde aan 
het geluk van de levenden", liet hij 
voor de pauze nog weten. 

Na het koele biertje 
NA HET KOELE BIERTJE, dat de 

griezelige spanning van de avond 
enigszins onderbrak, zou het medium 
in half-trance door het publiek gestel
de schriftelijke vragen door Emed la
ten beantwoorden. 

Tegen de eerder in slaap gevallen 
vrouw, die had gevraagd of er con
tact mogelijk was met haar enkele ja
ren geleden overleden man: „Uw 
echtgenoot staat op het ogenblik vlak 
naast u. Maar contact is nog niet mo
gelijk, omdat u zich niet voldoende 
openstelt. U wordt overigens bedankt 
voor de bloemen." En inderdaad bleek 
dat de vrouw kortgeleden bloemen 
had gelegd op het graf van haar man. 

Het inmiddels ontwaakte medium 
verzekerde mij, dat zij niet bang was 
voor de dood. „Ik kan de dood over
zien. Emed heeft mij erg veel gerust
stellende verhalen verteld over gene 
zijde." 

De voorzitter van Harmonia vertel
de over dit soort séances ni. dat „con
tact met de doden alleen mogelijk is in 
een harmonieuze sfeer. Dat contact 
met de doden is een soort telepathie." 
Vaak nemen de doden zelf het initia
tief om contact met ons op te nemen. 
Dat lukt niet altijd. Het is op het ogen
blik bij ons in Nederland wat stilletjes 
in de geestenwereld. 

De heer Broekhuisen denkt dat dat 
komt, omdat onze samenleving te za
kelijk, te materialistisch is geworden, 
zodat de sfeer minder vruchtbaar is 
voor de subtiele contacten met de do
den. 

UTRECHT HAD ZIJN KLOPGEEST 
OM VIJF UUR 's ochtends heeft de 

Utrechtse politie een „klopgeest" ont
maskerd, die de bewoners van een 
flat aan de Harteveldlaan al vele nach
ten in paniek had gebracht. Zij ver
moedden dat hun in Indië begraven 
voorouders langs deze weg contact 
met hen zochten. De agenten van de 
surveillancedienst, die zij ten einde 
raad te hulp hadden geroepen, zoch
ten echter naar een meer natuurlijke 
oorzaak. 

De gewaarschuwde agenten hoor
den het geklop zelf ook en togen met 
ware doodsverachting op onderzoek 
uit in een op een lagere verdieping 
gelegen flat. Ook daar bleken de — 

eveneens Indische — bewoners al 
nachten lang geen oog te kunnen 
dichtdoen door de activiteiten van de 
klopgeest. 

De politie ging daarop nóg een ver
dieping lager en stuitte toen inder
daad op de klopgeest. De „geest" 
ontpopte zich als een opgewekt 
knaapje van drie jaar, dat zijn over
tollige energie de vrije loop liet door 
met zijn ledikantje tegen de muur te 
rammelen. Het kinderbedje werd in 't 
midden van de kamer geplaatst en de 
bovenburen konden eindelijk weer 
rustig slapen zonder door hun voor
ouders te worden lastig gevallen. 



Twee omstreden kankertherapieën 
tonen sterke gelijkenis 

DE ISSELSMETHODE komt er op 
neer, dat Issels op elke denkbare wij
ze en volgens een bepaald op erva
ring opgebouwd schema alles doet, 
waarmee hij de algemene conditie 
van de patiënt denkt te kunnen be
ïnvloeden, opdat de natuurlijke weer
standen het zullen winnen van de kan
ker. Kanker is volgens Issels niet pri
mair een lokaal optredende en daarna 
zich fataal verspreidende cellenwoe-
kering, maar in feite niet meer dan 
een symptoom van een in zijn totali
teit ontregeld controlemechanisme in 
die kolonie van biljoenen cellen, die 
ons lichaam vormen. 

Aldus beschreef Frits Gonggrijp in 
De Telegraaf het werk van de thans 
63-jarige zeer omstreden figuur van 
de Duitse „kankerketter" dr. Josef Is
sels. Deze Issels neemt kankerpatiën
ten op in zijn Ringbergkliniek aan het 
Tegernmeer in Beieren. Na de oorlog, 
waarin hij als militair in Frankrijk en 
Rusland vocht, vestigde hij een prak
tijk als huisarts in Mönchen-Gladbach, 
niet ver van de Nederlandse grens. In 
1950 liet een vermogende Nederland
se patiënt zich in het ziekenhuis Ma
riahilfe te Mönchen-Gladbach opne
men, waar Issels inmiddels de be
schikking had over enige bedden voor 
opgegeven kankerpatiënten. Van Ne-' 
derlandse zijde (de familie Van Om
meren) kreeg Issels 150.000 gulden 
om een eigen kliniek te beginnen, die 
aan het Tegernmeer in een villa werd 
gevestigd. 

Televisiefilm van BBC 

DE BRITSE BBC heeft onlangs van 
de methode-lssels een film gemaakt, 
waarin de beweringen van Issels van 
A tot Z worden nagegaan. De BBC 
aarzelt echter met het uitzenden van 
de film. De methode-lssels doet sterk 
denken aan de kankerbestrijdingsme-
thode van de Vlaardingse arts C. 
Moerman. Onlangs heeft staatssecre
taris Kruisinga van Volksgezondheid 
opdracht gegeven een nieuw onder
zoek in te stellen naar de bruikbaar
heid van de methode-Moerman. 

In 1950 is al eens zulk een onder
zoek ingesteld naar de betrouwbaar
heid van de methode-Moerman. Dat 
geschiedde door prof. Muntendam, 
die tevoren de vrees al had geuit, dat 
het optreden van de heer Moerman 
op kwakzalverij geleek. De toen ge
vormde commissie-Delprat kwam tot 
de conclusie dat de methode waarde
loos is. Sindsdien is er tussen de of
ficiële artsenstand en de Vlaardingse 
arts, aldus lezen wij in Het Binnenhof, 
geen contact meer geweest. 

Pleitbezorger voor Moerman 
DE HEER M. VELTEROP uit Hooger-

heide heeft zich inmiddels opgewor
pen als pleitbezorger van de heer 
Moerman. Hij heeft zich ingespannen 
om het tot een nieuw onderzoek te 
doen komen. De heer Velterop is op
timistisch gestemd over de uitslag 
van dit onderzoek. De Staatssecreta
ris heeft daartoe opdracht gegeven, 
nadat het Eerste Kamerlid voor de 
PSP, mr. J van Wijk, vragen had ge
steld over de kwestie-Moerman. 

De heer Velterop denkt zelfs aan 
het totstand brengen van een „inter
nationaal instituut voor de bestrijding 
van de kanker", blijkbaar zonder er 
zich rekenschap van te geven, dat er 
al enorme bedragen aan research op 
dit terrein worden besteed. Dat insti
tuut zou dan moeten komen op het 
landgoed van de heer Moerman, waar 
hij experimenteert met speciale gra
nen en andere gewassen en waar hij 
proeven neemt op zijn duiven. De zo 
gevonden medicamenten dient Moer
man toe aan de patiënten met kanker. 
Dat hij met duiven experimenteert 
vloeit voort uit de ontdekking van 
Moerman, dat gezonde postduiven to
taal ongevoelig bleken voor inspuitin
gen met kankercellen. 

Kanker en stofwisseling 
HET BINNENHOF vroeg tenslotte 

de heer Moerman zelf. Wat hij zei 
verschilt niet veel van wat de grond
slag vormt van de methode-lssels en 
de eenvoud er van geeft toch wel 
even aanleiding tot de gedachte of àl 

die knappe koppen, die zich met het 
onderzoek naar kanker hebben bezig
gehouden en er zich nog altijd mee 
bezighouden, deze voor de hand lig
gende opvatting nu nooit eens hebben 
overwogen. 

„Het menselijk lichaam is," aldus 
Moerman, „niet ziek door de kanker, 
maar de kanker komt, omdat het men
selijk lichaam ziek is, doordat de stof
wisseling is ontregeld. Door een com
binatie van medicijnen en dieet wordt 
dat déraillement van de stofwisseling 
opgeheven, de kanker geïsoleerd. Ik 
heb niet een universeel, voor alle ge
vallen afdoend recept gevonden, 
leder menselijk lichaam is anders en 
reageert anders. Dat zal ook nooit ge
beuren: Er zijn nu eenmaal ziektege
vallen, waartegen geen kruid gewas
sen is. Maar dat is ook niet van be
lang. Het gaat erom, dat ik bewezen 
heb met mijn methode een aantal ge
vallen te kunnen genezen. Wat moet 
men nog meer hebben om te erken
nen, dat mijn methode op zijn minst 
bruikbaar kén zijn." 

De lezer herleze nu nog maar eens 
de eerste alinea van dit artikel — de 
beide methodes lijken bedenkelijk 
veel op elkaar. Maar het is toe te jui
chen, dat Moermans beweringen eens 
grondig worden onderzocht. 

Gevaarlijk speelgoed 
AAN HET BEGIN van dit jaar riep 

de Consumentenbond zijn leden op 
hun eventuele ervaringen met gevaar
lijk speelgoed te melden. Thans is in 
de Consumentengids van oktober op 
grond van de binnengekomen reak-
ties een artikel met foto's gepubli
ceerd van speelgoed, dat gevaar kan 
opleveren voor kinderen. 

„Veel voorkomende klachten be
troffen speelgoedbeesten en -poppen, 
waarvan hoofd of ledematen met 
scherpe ijzerdraadpinnen aan de romp 
waren vastgezet en rammelaars, 
waaruit de kogeltjes konden losra
ken", aldus de Consumentengids. 

Gelukkig bleek men in sommige 
winkels bepaalde — als gevaarlijk ge
melde — artikelen uit het assortiment 
te hebben genomen, nadat men van 
klanten over nare ervaringen had ge
hoord. 

Bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij: A. P. N. de Groot, Arts te Hilversum, Voorzitter; E. Mijnarends, Tandarts te Amsterdam; 
Mevr. J. W. J. Vermeulen, Berkenrodestraat 23 te Haarlem, Secretaresse; L Brest te Amsterdam, Penningmeester; Mr. J. E. Goudsmit, Kanton
rechter te Haarlem; J. J. Aukema, Dierenarts te Steenwijk; Mr. J. D. van den Berg, Vice-President Arrondissements-Rechtbank te Arnhem; J. E. Bulter, 
Apotheker, Farmaceutisch Inspecteur van de Volksgezondheid te Zwolle; P. L Stal, Arts te 's-Gravenhage; J. van Baak, Dermatoloog te Utrecht; 
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. 

Lidmaatschap van de Vereniging Incl. Maandblad min. 
f 10,—; voor studerenden f 2.50. Adres voor het opgeven 
van leden en abonnó'a: Oranjelaan 6, Hilversum. Penning
meester: L Brest, Argoneutenstraat 19a, Amsterdam-Zuid. 
Poatgiro van de Vereniging 3 2 2 3 7 te Amsterdam. 
Gem. Giro K 1 6 7 2. 

DRUKKERIJ SYSTEMA N.V. 
Amsterdam 

BLZ. 48 

Abonnement per Jear franco per poet 
b(j vooruitbetaling f 10,—; 

studerenden f2,50 

Correspondentie Oranjelaan 6, Hilversum. 


