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EVENVEEL ONBEVOEGDEN ALS BEVOEGDEN 

IN ONS LAND 
Aldus A. P. N. de Groot 

in radiogesprek 

IN HET programma van de Ned. Radio 
Unie, getiteld M e e r o v e r M i n 
der , heeft de voorzitter van de Ver
eniging tegen de Kwakzalverij, dokter 
A. P. N. de Groot gelegenheid gekre
gen een en ander te vertellen over 
doel en streven van de vereniging. De 
uitzending geschiedde op zaterdag
middag 5 oktober te twintig over drie. 
Als eerste onderwerp in de uitzen
ding werd de rietsuikeractie behan
deld, waarvan ds. Dronkers uit Am
sterdam het een en ander vertelde. Na 
deze onlangs begonnen actie kwam 
de uit 1881 daterende vereniging te
gen de Kwakzalverij aan de beurt, die 
gevolgd werd door een uiteenzetting 
over yoga. De produktie van dit pro
gramma was in handen van Mien Holt-
huizen; interviewer was Anton Bau-
duin. 

N.R.U.: In 1881 werd de vereniging 
tegen de Kwakzalverij opgericht. Voor
zitter is de arts A. P. N. de Groot, oud-
geneeskundig inspecteur voor de 
volksgezondheid in Noordholland. 

De heer De Groot: Naar onze me
ning moet onder kwakzalverij worden 
verstaan wetenschappelijk niet-verant-
woorde gezondheidsbemoeienis. 

N.R.U.: De kwakzalver in Neder
land ... 

De heer De Groot: Naar de kwak
zalvers zelf beweren zouden er zo'n 
80.000 patiënten in de week naar de 
kwakzalvers lopen, dat betekent dus 
dat er een groot aantal kwakzalvers 
moeten zijn. En naar mijn mening zijn 
er bijna evenveel onbevoegden die de 
„geneeskunst" uitoefenen als wel be
voegden, dus dat moet zo'n twaalfdui
zend zijn. Hiervan zijn een groot aan
tal natuurlijk en dat beweren ze zelf 
ook boerenbedriegers maar aan de 
andere kant hebben bepaalde vereni
gingen van deze kwakzalvers die hun 

LEDENVERGADERING UITGESTELD 
DE LEDENVERGADERING, die telken jare in november pleegt te wor
den gehouden is door het bestuur uitgesteld tot een nader vast te 
stellen datum in verband met de ziekte, die de voorzitter, de heer 
A. P. N. de Groot trof. Dokter de Groot, die 73 is, is thans herstellende. 
Hij hoopt binnenkort zijn vele werkzaamheden ter bestrijding van de 
Kwakzalverij te hervatten. Wij wensen van deze plaats onze altijd 
aktieve voorzitter een voorspoedig herstel toe. Over de komende 
ledenvergadering hoopt het bestuur de leden binnenkort te berichten. 

(Red. M. t. d. K.) 

eigen doel nastreven met zijn allen 
een pakweg 500, 600 leden. 

N.R.U.: De groepen kwakzalvers. 
De heer De Groot: Nou dat zijn de 

magnetiseurs, de strijkers, de natuur-
genezerikken, dat zijn homeoepaten, 
dat zijn osteopaten, dat wil zeggen be
nenrekkers en zo nog enkele andere 
groepen. 

N.R.U. Het publiek? 
De heer De Groot: Er is een zeer 

groot aantal mensen, die zonder gewe
tensbezwaren naar de kwakzalver 
loopt hoewel ze in feite dus de wet op 
de uitoefening van de geneeskunst 
overtreden. 

N.R.U.: Een van de belangrijkste ac
tiviteiten is het uitgeven van het 
Maandblad tegen de Kwakzalverij. 

De heer De Groot: Het bezwaar 
hiervan is dat het alleen eigenlijk in 
handen en onder ogen komt van de 
leden zelf en dat het verder hoewel 
het naar de verschillende dagbladen, 
weekbladen enzovoort wordt gezon
den, door deze maar af en toe eens 
wordt aangehaald. De oorzaak er van 
is naar mijn mening dat voor de dag
bladen in 't Maandblad geen „nieuws" 
is te vinden. 

N.R.U.: De Vereniging tegen de 
Kwakzalverij richt zich ook tot de 
overheid. 

De heer De Groot: Omdat wij van 
mening zijn, dat wij als vereniging ei
genlijk een zeer beperkt onderdeel 
van de volksgezondheid trachten te 
behartigen en dat hier een nauwe sa

menwerking met de overheid in de 
eerste plaats nodig is. 

N.R.U.: De vereniging pleit onder 
andere voor een apart ministerie voor 
volksgezondheid. 

De heer De Groot: Wij zijn van 
mening, dat de volksgezondheid het 
beste kan worden bevorderd door een 
apart ministerie, waarvan de minister 
dus een gequalificeerd medicus moet 
zijn. Slechts een gequalificeerd medi
cus is in staat om alle facetten van de 
medische kant van de zaak ook wat 
betreft het financiële gedeelte te over
zien. 

N.R.U.: De studie van de psycholo
gie zou over moeten gaan van de fa
culteit van letteren en wijsbegeerte 
naar de medische faculteit? 

De heer De Groot: Wij hebben ge
merkt dat in tal van gevallen de raad
gevingen van de psychologie zich be
wegen op het randgebied van de psy
chologie en de medische wetenschap. 
Wanneer de psychologische studie bij 
de medische faculteit wordt onderge
bracht, de aanstaande specialist-psy
choloog dus eerst zijn artsdiploma 
heeft behaald dan volgt daaruit dat de 
psycholoog in zijn latere werkzaam
heden kan vallen onder het medisch 
tuchtcollege. En dus zal dit een zekere 
correctie kunnen zijn op het optreden 
van de specialist-psycholoog in de 
maatschappij. 

N.R.U.: De Vereniging tegen de 
Kwakzalverij, Correspondentie-adres: 
Oranjelaan 6, Hilversum. 

Wetenschappelijk niet'verantwoorde gezondheidsbemoeienis is KWAKZALVERIJ 



UIT BRIEVEN 
VAN LEZERS 

Paul Gallico 

HEB IK U ooit geschreven, zo schrijft 
ons een trouwe Haagse lezeres, over 
de kostelijke boeken, waarin Paul Gal
lico de „spokerij" en de „parapsycho
logie" aan de kaak stelt? Zeer aan te 
bevelen. De titels zijn „Too many 
ghosts", „The hand of Mary Consta
ble" en dan meer als een zachtaardig 
sprookje „The man who was magic". 
Ze zijn allen, geloof ik, ook in Neder
landse vertaling te verkrijgen. Leuke 
ontspanningslectuur voor anti-kwak
zalvers. 

Maurice Messegué 

EEN BELGISCHE lezer heeft in Zon-
dagsnieuws iets gelezen over prinses 
Paola, die bij de Franse kruiden-won-
derarts Messegué op bezoek is ge
weest. In het septembernummer heb
ben wij van dat bezoek, op blz. 43, 
melding gemaakt. Deze Maurice Mes
segué, die aan de Côte d'Azur woont 
in een luxueuze villa, en een Rolls 
Royce rijdt, gaat er prat op om, pre
cies als Van de Moosdijk in het Bra
bantse Casteren, zulke voortreffelijke 
kruiden ter beschikking te hebben. Hij 
deinst nerpens voor terug, alleen met 
kanker houdt hij zich niet bezig. Doel 
van het bezoek van prinses Paola? 
Een mini-verslankingskuur, weet Zon-
dagsnieuws te berichten. 

Gerard Croiset 

IN DATZELFDE nummer van Zondags-
nieuws staat een groot artikel over een 
verdwenen jong meisje. De thans 
64-jarige landbouwer Wilhelm Blodorn 
in Brake bij Bielefeld in Duitsland 
zoekt al vijf jaar naar zijn dochter Re
nate. Het verhaal is eentonig, maar 
ook Gerard Croiset uit Utrecht is er 
weer aan te pas gekomen. Het Zon-
dagsnieuws drukt een briefje af waar
in Gerard Croiset de vader mededeelt, 
dat hét meisje niet vermoord is maar 
leeft. Zij is van huis weggegaan en 
woont in een grote stad. De vader 
krijgt binnen niet al te lange tijd, laat 
Croiset er op volgen, een levensteken 
van Renate. Zondagsnieuws is zelf 
ook niet afkerig van voorspellingen 
— in hetzelfde nummer verkondigde 
het op de voorpagina dat koningin 
Juliana in 1970 zal aftreden en prinses 
Beatrix dan als Wilhelmina II zal gaan 
regeren. . . 
' Croiset was ook op het congres 

van de parapsychologen te Frei
burg. Meer hierover op blz. 56. 
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Contra 't „groeispuitje" 

KORTHEIDSHALVE SPREEKT men al 
over het „groeispuitje", wanneer men 
het heeft over de hormoon- en andere 
preparaten, die gebruikt kunnen wor
den om de groei van dieren te stimu-
muleren. Men zal zich de trammelant 
herinneren, toen bleek dat van deze 
preparaten veelvuldig gebruik werd 
gemaakt bij het fokken van kalveren, 
waarvan het vlees naar het buitenland 
werd geëxporteerd. De export naar 
Italië kwam zodoende een tijd stil te 
staan. 

De overheid wil door een wetswijzi
ging een steviger greep op deze zaak 
krijgen. De antibioticawet voldoet niet 
geheel en al. Een voorontwerp van 
een nieuwe antibiotica-wet is dan ook 
om advies toegezonden aan het Land
bouwschap. Nieuw in dit ontwerp is 
dat de overheid ook regels zal kunnen 
stellen voor de aanwending van hor
monen, antibiotica en chemotherapeu-
tica bij dieren. 

Nog strenger dan thans het geval 
is zal het z.g. kanalisatiesysteem wor
den. Dit moet voorkomen dat de mid
delen buiten de dierenartsen om in 
handen van veehouders etc. geraken. 
Groothandelaren, fabrikanten en im
porteurs van deze middelen zullen, als 
het wetsontwerp eenmaal wet is ge
worden, moeten beschikken over een 
vergunning. Bereidings- of handels
vergunningen zullen niet worden ver
strekt aan veeverloskundigen, cas-
treurs, pluimveeselecteurs, voeder
adviseurs, pluimvee- of rundveehou
ders. Aan de beide laatste zal dan 
alleen nog maar worden verkocht door 
dierenartsen, apothekers of mengvoe-
derbereiders op recept of attest van 
een dierenarts. 

Overtredingen van de nieuwe wet 
zullen worden gebracht onder het re
giem van de wet op de economische 
delicten. Dit betekent een verzwaring 
van de strafbedreiging. 

Dat het nog altijd niet ontbreekt Ban 
overtreders van de antibioticawet 
blijkt uit het feit, dat onlangs de vee
handelaar J. C. uit het Limburgse 
Spaubeek door de kantonrechter te 
Sittard werd veroordeeld tot een boe
te van 75 gulden. Hij had enige ampul
len met antibiotica in zijn bezit gehad 
alsmede een injectienaald en een 
spuitje; een en ander was afkomstig 
uit een Belgische apotheek.Volgens de 
veehandelaar dienden de antibiotica 
om de ruggen van dieren vrij te ma
ken van ongedierte, maar de officier 
van justitie verdacht de veehandelaar 
er van, dat hij een handeltje in anti
biotica had willen beginnen. De vee
handelaar zei nog, bij de behandeling 
van de zaak, dat het monsters waren, 
die hij vergeten had weg te gooien. 

Denkproces in 

kwakzalverij is 

fantaserend bezig-zijn 

EEN SCHERPZINNIG artikel over de 
Kwakzalverij troffen wij aan in het 
weekblad Accent van 5 oktober j . l . 
Het is geschreven door de arts W. G. 
Zelvelder, die er op wijst, dat omtrent 
de geneeskunde het geloof in de 
kwakzalverij niet is verminderd. 

De wereld van de kwakzalverij — 
wij veroorloven ons thans een wat lan
ger citaat uit het lezenswaardige arti
kel van de heer Zelvelder— is de we
reld van de waarzeggerij, het spiritis
me, Goena-Goena enVoo-Doo. In deze 
waanwereld wordt de hersenarbeid 
niet bepaald en geleid door logisch, 
proefondervindelijk en zichzelf toet
send denken. Het denkproces in de 
kwakzalverij is een fantaserend bezig-
zijn, een kneuterig communiceren via 
de sjablones van ongedifferentieerde 
breibrij en gevoelschaos. 

Het is onjuist, vervolgt dokter Zel
velder zijn artikel in Accent, om deze 
wereld als een manifestatie van op
lichterij te zien. Dat is ze voor een 
deel beslist niet. De man of de vrouw 
die — met bijzondere „krachten" be
gaafd — niet meer in de stad gaan 
winkelen omdat zij zo beroerd worden 
van al die mensen waarin zij kanker, 
hoofdpijn of opgedroogde levers 
„zien", projecteren onbewust hun ei
gen fantasieën en ervaren deze dan 
als echte waarnemingen. Dat is overi
gens het kenmerk van élke waan. 

Het zou goed zijn als het leger van 
niet-, half-, of werkelijk zieke mensen 
zou gaan proberen bij zichzelf na te 
gaan, waarom ze naar de kwakzalver 
gaan. Misschien gebeurt dit omdat de 
arts — door gebrek aan tijd of tegen
zin — geen energie meer heeft om 
nogmaals en nogmaals te herhalen 
wat hij al zo vaak heeft getracht uit 
te leggen, n.l. dat de patiënt moet le
ren met zijn lijf en ziel te leven, óók 
wanneer deze niet (meer) tot volle 
tevredenheid (kunnen) functioneren. 
Misschien dient het als boetedoening 
voor onbewuste schuldgevoelens. 

Gevaarlijk wordt de kwakzalverij — 
en hier is dokter Zelvelder nog steeds 
aan het woord — wanneer u reeds bij 
de eerste vermoedens van ziekte heil 
zoekt in het knusse contact met de 
kwakzalver. Dit heil moet u leren be
schouwen als overbodige magie, 
zodra u door volledig onderzoek en 
herhaalde controle zekerheid heeft 
kunnen krijgen omtrent uw werkelijke 
toestand. Wanneer uw arts u die toe
stand uitlegt moet u proberen uw her
sens te gebruiken . . . althans te luiste
ren. 



NOG ALTIJD verschijnen er 
boeken over de avonturier 
Cagliostro — een befaam
de figuur in de 18de eeuw, 
de eeuw van de Aufklä
rung, de eeuw van de Ver
lichting, die allerminst de 
smaak voor het okkulte had 
afgelegd. En heden ten 
dage nog zijn er verdedi
gers van deze wondergene-
zer en bedrieger. 

Zo beweert de Fransman 
François Ribadeau Dumas 
dat men de graaf nader
hand maar zwart heeft ge
maakt, dat hij het slacht
offer is geworden van de 
afgunst van medici, die Ca
gliostro maar niet konden 
vergeven, dat hij wónder-
genezingen verrichtte, etc. 

Cagliostro heette eigen
lijk Giuseppe Balsamo. Hij 
werd op 8 juni 1743 als telg 
van een vooraanstaande 
familie te Palermo geboren. 
Hij kreeg bij de monniken 
van Caltagirone enige ken
nis van zalven, poeders en 
drankjes. Erg geslaagd was 
de opvoeding van de mon
niken niet, want de jonge 
Balsamo moest wegens al
lerlei spitse schelmenstre-
ken zijn geboorte-eiland 
verlaten. 

Hij reisde door Grieken
land, Egypte, Arabië nam 
op Rhodos lessen in de al
chemie bij een vermaarde 
Griek. Daarna ging hij naar 
Malta, waar hij zich als 
graaf Cagliostro voordeed. 
Een naam, die hij ontleende 
aan 'n peettante. De .graaf' 
verdiepte er, dankzij de 
vriendschap van de groot
meester van de Maltezer 
Orde, bij wie hij zeer in de 
smaak viel, zijn kennis van 
de alchemie, het occultisme 
en de vrijmetselarij. Voor
zien van aanbevelingsbrie
ven van de grootmeester 
ging hij terug naar de vaste 
wal. 

• Sensatie 

IN „DE grote wereld" is het 
Cagliostro inderdaad goed 
gegaan. Hij werd ontvan-

Hoe maakt men lelijke 

vrouwen mooi ? 

Over CAGLIOSTRO raakt 

men nooit uitgeschreven 

gen door voorname Ro
meinse families en hij was 
de sensatie van de Parijse 
salons. Hij trad op als gees
tenbezweerder, als helder
ziende, verkocht liefdes
dranken en een middeltje 
om lelijke vrouwen mooi te 
maken. In zijn assortiment 
ontbrak naast allerlei alchi
mistische poeders ook niet 
een elixer om jong te wor
den; Cagliostro verdiende 
schatten met al deze ho-
kus-pokus. 

• Lieveling 

NA PARIJS bezocht hij 
Londen en ook hier was hij 
de lieveling van de vrou
wen. Hij reisde een tijd lang 
door heel Europa, vergat 
ook Holland niet en kwam 
tot in St. Petersburg. Hij 
reisde niet altijd onder de 
naam graaf Cagliostro maar 
altijd vergezelfde hem zijn 
vrouw Lorenza, een Ro
meinse. Als het te pas 
kwam gebruikte hij de z.g. 
Egyptische vrijmetselarij, 
die hij zei aan te hangen, 
als een introductie tot de 
hoogste kringen, o.a. in En
geland. 

In Frankrijk echter maak
te hij indruk op kardinaal 
Rohan. Deze kerkvorst, 
prins-aartsbisschop van 
Straatsburg, bewonderde de 
Italiaanse graaf zeer en liet 
een borstbeeld van hem in 
zijn paleis plaatsen. Het 
was dan ook niet gering 
wat Cagliostro voor de kar
dinaal gedaan had: langs 
alchimistische weg een dia
mant „opwekken". 

Maar de vriendschap met 
kardinaal Rohan is de Ita
liaanse avonturier slecht 
bekomen. Via hem raakte 
hij betrokken in de affaire 
van het diamanten collier, 
dat Parijse juweliers dach
ten te verkopen aan konin
gin Marie Antoinette, maar 
dat in werkelijkheid door 
oplichters werd buitge
maakt. De koningin speel
de daarin bepaald geen 
mooie rol. Zij liet, neemt 
men aan, de kardinaal, die 
zij haattte, er opzettelijk in
lopen om voor haar het 
snoer aan te kopen tegen 
de fabelachtige som van 
1.600,000 pond. 

Zowel de kardinaal als 
Cagliostro werden in de 
kerkers van de Bastille ge
worpen. Na een sensatio
neel proces liet men zowel 
de kardinaal als Cagliostro 
vrij, maar Cagliostro moest 
het land verlaten. Van dat 
ogenblik af liet zijn geluk 
hem in de steek. Hij pro
beerde in Rome een vrij
metselaarsorde te stichten 
van eigen maaksel, ook al 
wist hij dat de kerk zich 
strikt tegen de vrijmetsela
rij had gekeerd. 

• Inquisitie 

CAGLIOSTRO ECHTER, die 
vele prelaten en Romein
se aanzienlijken tot zijn 
aanhangers had weten te 
maken, liet zich niet af
schrikken. In 1789 — het 
Parijse proces over het col
lier was in '86 gevoerd — 
werden Cagliostro en zijn 
vrouw gearresteerd. De 

pseudo-graaf werd voor de 
inquisitie in de Engelen
burcht gesleept en wegens 
ketterij ter dood veroor
deeld. In 1791 werd dit 
vonnis omgezet in levens
lange gevangenisstraf. Hij 
stierf in 1795 in de gevan
genis van de vesting San 
Leone bij Urbino. Zijn 
vrouw was in een klooster 
opgeborgen. Volgens som
migen is Cagliostro in de 
gevangenis om het leven 
gebracht. 

Een roemruchte loopbaan 
was ten einde. Goethe wijd
de aan hem en aan de af
faire van het diamanten 
halssnoer een blijspel Der 
Grosz-Kophta, Schiller ge
bruikte de figuur van de 
„graaf" in Geisterseher 
(1798). En ook een weinig 
bekende operette van Jo-
han Strauss jr. „Cagliostro 
in Wien", die in 1875 ont
stond, getuigt van de Euro
pese faam van de Italiaanse 
wonderdoener en alchimist 
De zaak van het diamanten 
collier behoort tot de klas
sieke historische raadselen 
— Dumas père schreef er 
o.a. een veeldelige roman 
over, „Le collier de la rei-
ne . 

• Verjonging 

HET RECENTE boek van Ri
badeau Dumas is in de Duit
se taal verschenen onder 
de titel „Ribadeau, ein Le
bensbericht" (Bechtle Ver
lag). Er is ook een verjon
gingskuur in afgedrukt die 
Cagliostro voorschreef en 
die veertig dagen duurde. 
Men moest er bij volle 
maan in mei mee beginnen. 
Het was een kuur, waarin 
veel moest worden onder
nomen, zware purgeermid-
delen werden gegeven en 
„materia prima" op een 
paar zorgvuldig aangege
ven dagen moest worden 
ingenomen. Bracht de pa
tient er het leven af dan 
was de kuur als vermage
ringskuur stellig wel ge
slaagd I 

DOKTER C. W. DE RUYTER 

Tot geneeskundig inspecteur van de 
volksgezondheid is benoemd de heer 
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C. W. de Ruyter, geboren in 1913. De 
heer de Ruyter deed arts-examen in 
1938, oefende daarna de geneeskun
dige praktijk uit als huisarts in Noord-
wijk, en specialiseerde zich later in de 
rheumatologie. 

De heer de Ruyter heeft zijn werk 
als toegevoegd geneeskundig inspec
teur van de volksgezondheid voor Lim
burg inmiddels aangevangen. 



Parapsychologen 
bezig met Psi! 

SPRINGENDE NEONBUIZEN, snel-
draaiende wijzers van klokken, kort
om, de meest raadselachtige verschij
ningen vormden de hoofdschotel op 
het onlangs in Freiburg im Breisgau 
gehouden congres van parapsycholo
gen. Uitä. alle hemelstreken waren, 
schrijft de Haagse Courant, de para
psychologen naar Freiburg gekomen 
om het spook te lijf te gaan. Slechts 
een diepgaand onderzoek, zo ver
klaarde de gastheer, de hoogleraar in 
de parapsychologie aan de universi
teit van Freiburg, prof. Hans Bender, 
zal ons misschien eens in staat stellen 
verschijnselen zoals bovenzinnelijke 
waarnemingen en telekinese of psy-
chokinese („beweging van voorwer
pen zonder aanraking") aan welker 
realiteit in dit gezelschap niemand 
scheen te twijfelen, te ontraadselen. 

.Waar „spookt" het nu? Op een ad
vocatenkantoor sprongen de gloeilam
pen uit de fittingen, de telefoon ver
telde als door een geest bezeten, 
steeds maar hoe laat het was, een 
zware aktentas zou een heel eind ver
plaatst zijn en de elektriciteitsmeter 
begon als een dolle te draaien. Para
psychologen uit Freiburg onderzoch
ten het geval en bevestigden het ver
moeden dat onder de burgers de ron
de deed. De oorzaak school in een 
jeugdige vrouwelijke kantoorbediende, 
of juister gezegd, in haar bewust of 
onopzettelijk werkende „Psi" waar
onder wordt verstaan een mediamieke 
kracht. 

Aan dit geval werd op het congres 
— het was het elfde van de Parapsy-
chological Society — een afzonderlijk 
symposium gewijd, ook al omdat het 
volgens professor Bender zo „uitste
kend gedocumenteerd" was. 

Hoogstmerkwaardig 

DR. KARGER, een natuurkundige ver
bonden aan het Max-Planck-instituut 
in München-Garching, deelde mede 
dat ook hij tevergeefs had getracht de 
oorzaak van de verschijnselen te ach
terhalen. Hij had ook geen enkele ver
klaring kunnen vinden voor het hoogst 
merkwaardige gedrag van zijn meet-

PROJUVENTÜT 
ORANJE 
KALENDER 19 

tart tigtm barit 
Hl Ml 
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Oranjekalender 

ten bate van 

het kind 

HIIER IS de voorplaat van 
de Pro Juventute-kalender 
voor 1969. De kalender is 
geheel in kleuren uitgege
ven. Behalve de Neder
landse uitgave is er ook 
een op buitenlandse rela
ties afgestemde Oranjeka
lender verkrijgbaar. Deze 
heeft een viertalig calenda
rium; Engels, Frans, Spaans 
en Duits. De kalender is 
verkrijgbaar bij alle Ver
enigingen Pro Juventute en 
het landelijk besteladres 
voor de prijs van ƒ 3,90 
(verzendkosten f 0,60 ex
tra); postgiro 51.74.00, Ka
lenderactie Pro Juventute, 
Postbus 7101, Amsterdam. 

instrumenten, waarmee hij de spook
verschijning had willen verschalken. 

Amerikaanse wetenschapsmensen 
rapporteerden, dat Psi bij voorbeeld 
de activiteit van enzymen (organische 
katalysatoren) kan beïnvloeden. De 
proeven, die een vrouwelijke expert 
op dit gebied, verbonden aan het Ro
sary Hill college in Buffalo, nam, wij
zen althans in deze richting. Jean 
Meyer van de universiteit Van Straats
burg meent gemerkt te hebben dat Psi 
ook het gedrag van muizen beïnvloedt. 
Psi kan zelfs de groei van zwammen 
en schimmels remmen. Zo kon men 
op het congres vernemen. 

Onder de aanwezigen op het con
gres was ook de Nederlander Gerard 
Croiset. „Ja ik kan bij paardenrennen 
vooruit zeggen wie er winnen zal maar 
dat functioneert alleen wanneer nie
mand geld slaat uit de voorweten
schap". 

Drie-dimensionaal 

HOE ZIET de voorstelling, het beeld, 
dat u krijgt, er uit? Zo werd hem ge
vraagd. 

„Wanneer het drie-dimensionaal is, 
kan ik er op vertrouwen. Voorstellin

gen van tweedimensies leiden dik
wijls tot vergissingen". 

Veronderstel dat u vooruit ziet dat 
de volgende dag een bepaald vliegtuig 
zal neerstorten, zou u dan de betrok
ken luchtvaartmaatschappij waarschu
wen het vliegtuig niet te laten ver
trekken? 

„Natuurlijk zou ik dat doen, maar 
zulke, in zekere zin vermijdbare, cata
strofen openbaren zich bijna nooit aan 
de helderziende. Bij natuurrampen 
echter komt het weleens voor", aldus 
de heer Croiset. 

Het is in zekere mate geruststellend, 
eindigt het artikel, dat zelfs deze para
psychologische vakmensen zo nu en 
dan door twijfels worden bevangenl 
De vermaarde Ted Seriös, uit Denver, 
Colorado, V.St., moest eigenlijk zich 
concentreren op het beeld van de 
oermens. Hij spande zich enorm in, 
stootte woeste geluiden uit — en op 
een polaroid-camera werd het beeld 
van een oermens vastgelegd. „Mis
schien heeft die man dat beeld met 
een radioactieve vloeistof op zijn wan
gen aangebracht," veronderstelde een 
nuchterling in het gezelschap. 

Bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij: A. P. N. de Groot, Arts te Hilversum, Voorzitter; E. Mijnarends, Tandarts te Amsterdam; 
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