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In Vara-programma Opus 13 

Vereniging heeft ernstige bezwaren 
tegen optreden notaris 

H E T BESTUUR VAN de Vereniging tegen de Kwakzalverij richtte zich t o t 
de Kamer van toezicht op de notarissen en candidaat-notarissen, te Amsterdam 
met een brief, gedateerd 30 juni 1967* In deze brief worden ernstige bezwaren 
kenbaar gemaakt tegen het feit dat als leider van de jury een notaris optrad, 
die de handelingen controleerde van de illusionist David Berglas* o.a. toen deze 
met een z.g. blinddoek door de straten van Amsterdam reed. Hier volgt de 
tekst* 

Geacht College, 

Na ampel beraad besloot het bestuur 
van de Vereniging tegen de Kwakzal
verij zich met het navolgende tot U te 
wenden. 

Bij de uitzending van 't amusements" 
programma Opus 13 door de VARA-
televisie werd bij herhaling gewezen op 
het feit dat controle door een jury on
der prominente leiding van een notaris 
voor de kijkers de garantie zou zijn, dat 
apert bedrog was uitgesloten. 

Daar het om een illusionisten-pro
gramma ging moest in feite voor een 
ieder reeds te voren vaststaan, dat geen 
enkele jury de verantwoordelijkheid 
hiervoor op zich zou kunnen nemen. 

Tijdens verschillende uitzendingen is 
dan ook gebleken — en wel zeer ten 
nadele van de geestelijke volksgezond
heid — dat de kijkers soms op wel zéér 
grove wijze werden bedrogen. Dit mag 
blijken uit de volgende feiten: 

1. Op suggestieve wijze werd voor

gewend, dat een tafel op een geheim
zinnige manier — waardoor de gedach
te aan „bovennatuurlijke" krachten van 
de illusionist werd opgewekt bij de kij
kers — zou worden bewogen. In wer
kelijkheid geschiedde dit door een aan
tal goed geïnstrueerde, handlangers 
met behulp van in de mouwen verbor
gen haken. 

2. Op geraffineerde wijze werd de 
indruk gewekt, dat door eenzelfde soort 
„bovennatuurlijke" krachten uitverko
renen pijn in hun voet zouden krijgen 
zodra de illusionist op een getekende 
voetafdruk zou trappen. Ook hier volg
den in werkelijkheid van te voren ge-
instrueerde handlangers hun instructies 
op. 

3. Toegerust met voor beide ogen 
een prop watten, waaroverheen een 
blinddoek met bovendien zijn gehele 
hoofd gehuld in een — ogenschijnlijk — 
ondoorzichtige zwarte kap, bestuurde 
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DAGBLADEN UIT ALLE delen des 
lands hebben aandacht besteed aan 
de actie van de Vereniging tegen de 
Kwakzalverij tegen het optreden van 
Berglas als hypnotiseur voor de tele" 
visie* Maandag 24 april, direct na de 
ledenvergadering van de Vereniging 
gaven het Algemeen Handelsblad en 
Het Vrije Volk berichten over de be-
zwar en, die de voorzitter in die ver" 
gadering had kenbaar gemaakt. 

Het Algemeen Dagblad gaf op de 
voorpagina naderhand een interview 
met dokter de Groot (met portret). 
Dit drukten wij in het juninummer 
van ons Maandblad af. (Op onze 
collage ziet men geheel links de kop 
van dit artikel uit het Alg, Dagblad.) 
De verschijning van het meinummer 
van ons Maandblad gaf nogmaals 
aanleiding tot een wijdverbreide dag-
bladpubliciteit: men ontleende er de 
bezwaren tegen het optreden van 
Berglas aan en maakte melding van 
de brief aan de hoofdinspecteur voor 
de geestelijke volksgezondheid. 

Hierboven ziet men iets van deze re" 
acties, en wel, van links naar rechts, 
naast het knipsel uit het Alg. Dag" 
blad: Provinciale Zeeuwse Courant, 
Winschoter Courant, Dagblad van 
het Oosten te Almelo (kopje Opus 13 
en de ogen van Berglas), rechts bo-
venaan Alkmaarse Courant, daar
onder Zutphens Dagblad en geheel 
rechts onderaan het Nieuwsblad van 
het Zuiden te Tilburg. En dit is nog 
maar een keuze uit de vele reacties. 
Zo vonden wij o.a. geen plaats voor 
het knipsel uit het Limburgs Dagblad. 

Wetenschappelijk niet-verantwoorde gezondheidsbemoeienis is KWAKZALVERIJ 



Bezwaren tegen notaris 
VERVOLG VAN BLZ. 1 

de illusionist feilloos een auto door de 
straten van Amsterdam. Op grove wij
ze werd hierbij de jury, zo goed als het 
miljoenen kijkers-publiek — dat door 
deze stunt in hoge mate in zijn vage 
geloof in „bovennatuurlijke" krachten 
werd versterkt — bedrogen. Een en 
ander werd maar al te zeer geaccen
tueerd door de uitspraak achteraf van 
één van de jury-leden, die voor de kij
kers verzekerde niet te begrijpen hoe 
zo iets mogelijk was en derhalve tot de 
conclusie moest komen, dat de illusio
nist over een zesde zintuig moest be
schikken! 

In werkelijkheid had laatstgenoemde 
op een „handige" wijze de watten van 
zijn ogen verwijderd, was de blinddoek 
door stevig aantrekken doorzichtig ge
maakt en — last but not least — de, 
door de notaris als ondoorzichtig ge
waarmerkte, zwarte kap niet gebruikt, 
maar vingervlug vervangen door een 
wei-doorzichtige! 

Voor het feit, dat de notaris als lei
der van de jury, die de handelingen van 
de illusionist controleerde, toen deze 
een hypnose-scène ten tonele bracht, 

achteraf niet tegen deze, mens-onwaar
dige, vertoning protest heeft aangete
kend, maar daarentegen openlijk ver
klaarde, dat hetgeen vertoond was géén 
bedrog, maar volkomen „eerlijk" spel 
zou zijn geweest, meent het bestuur van 
de Vereniging tegen de Kwakzalverij 
ernstig bezwaar te moeten maken. 

Met het oog op bovenomschreven 
feiten en bewijzen is dit bestuur de me
ning toegedaan, dat ambtshalve mede
werking aan dit amusements-program-
ma door een notaris een handeling in
houdt, die strijdig is met de eer en de 
waardigheid van het ambt van notaris. 

Het bestuur van de Vereniging tegen 
de Kwakzalverij meent dan ook hier
tegen bij Uw College zijn ernstige be
zwaren kenbaar te moeten maken. 

Met de verschuldigde hoogachting, 
Namens het bestuur van de 
Vereniging tegen de Kwakzalverij, 

de Voorzitter, 

(w.g.) A. P. N. de Groot, 

de Secretaresse, 

(w.g.) J. }. W . Vermeulen. 

Bij werkelijk 
gedegen onderzoek 

HOMOEOPAAT MET 
GROTE LETTERS 

BUITEN DE W A L L E N van de oude 
Friese universiteitstad Franeker woont 
aan de Harlingerstraat, „homoeopaat" 
Veeman. Deze heer Veeman heeft, men 
kon het in het maartnummer van ons 
Maandblad lezen, indirect Aalten in 
beroering gebracht nadat daar de heer 
C. Smit tot ouderling van de hervormde 
gemeente was gekozen. Deze heer Smit 
had namelijk de „homoeopaat" uit Fra
neker in de gelegenheid gesteld spreek
uur te zijnen huize te houden. Een aan
tal bezwaarden in de Aaltense hervorm
de gemeente waren van oordeel, dat de 
heer Smit daarom onaanvaardbaar zou 
zijn in het ambt van ouderling. W a n t 
V. is geen homoeopathisch arts, maar 
iemand die heel eenvoudig onbevoegd 
de geneeskunst uitoefent. Hij steekt dat 
niet onder stoelen of banken. Op zijn 
huis heeft hij zijn naam gezet, niet zo 
maar op een bordje naast de deur, 
neen, boven in de gevel prijkt een bord 
van drie of vier meter lengte waarop 
met grote letters vermeld staat „Vee
man homoeopaat" 

Postma, de „strijker" van Staveren 
woont ook aan de buitenkant van zijn 
Stad, een klein stadje, zoals men weet. 

Hij gebruikt ook kleinere letters voor 
zijn naam — een flink bordje is het, 
dat wel. Maar om niemand in het on
gewisse te laten heeft hij zijn huis wit 
geschilderd: van een beetje publiciteit 
is geen kwakzalver afkerig! De heer J. 
Postma, alias „Jaap de Strieker" strijkt 
niet alleen mensen, maar ook vee — in 
een agrarische provincie als Friesland 
is een dergelijke „strijkerslijn" begrij
pelijk. Over deze wonderdokter hebben 
wij in het Maandblad van oktober 1964 
uitvoerig bericht. 

TV'film over Croiset 

DE BBC ZAL een televisiefilm laten 
maken van de Utrechtse paragnost 
Gerard Croiset. De Nederlandse jour
nalist Gerton van Wageningen zal hier 
aan zijn medewerking verlenen. Zullen 
de televisiekijkers in het Verenigd Ko-
koninkrijk straks ook te zien krijgen dat 
Croiset faalde bij het genezen van een 
ernstige huidaandoening? (Men leze 
ons maartnummer van dit jaar) Of dat 
hij bij het opsporen van een verdwenen 
jongen te Alkmaar aanraadde bij een 
molen in de Bergermeerpolder te dreg
gen ofschoon het lijkje bleek te liggen 
in een houtopslagplaats? (Zie het april-
nummer van ons Maandblad). 

IN D E ARTS H. L. Heijermans, die in 
Het Vrije Volk de rubriek „Dokter, 
wat vindt U?" behandelt, heeft onze 
vereniging een medestander, die niet 
schroomt het duidelijk te zeggen. Zo 
antwoordde hij onlangs op een brief 
van J. F. te Rotterdam: 

Met de regelmaat van een klok 
verschijnen er mensen, die buiten-
zinnelijke eigenschappen hebben; 
even regelmatig zijn er dan „geleer
den" die daarin geloven en bewijzen 
leveren, die ons zouden moeten 
overtuigen. Die bewijzen zijn dan 
niet overtuigender dan wat mees
tergoochelaar Fred Kaps ons zo 
amusant laat zien. Kortom, ik ben 
zo vrij om verhalen over blinden, 
die met de vingertoppen kleuren 
kunnen lezen, zelfs met rubber
handschoenen aan, als nep te be
schouwen. 

Volgens een aantal lieden moet 
en zal de mens over magnetische 
of astrale krachten beschikken. 
Met het bedrog met de aardstralen, 
de wichelroedelopers en andere 
zieners hebben we het ook gezien. 
Bij werkelijk gedegen onderzoek 
blijft er van al deze gaven niets 
over. Geef mij maar Fred Kaps, dat 
is vakmanschap met beide benen 
op de grond. 

Uit den boze 
ONDER DE TITEL „Hypnotiseren is 
iemand tot zelf-suggestie brengen" pu
bliceerde de Delfse Courant een inter
view met prof. dr. W . H. C. Tenhaeff, 
die over de „occulte" manifestaties van 
David Berglas in de televisieuitzending 
„Opus 13" o.a. opmerkte: „Van A tot 
Z bedrog. Afgesproken werk. Hand
langers, die tevoren zijn geïnstrueerd". 

Verder zei de heer Tenhaeff o.m.: 
„Ik acht het optreden in het openbaar 
van mensen, die hypnose, telepathie 
e.d. beweren te brengen uit den boze. 
En optreden op een vooraf bepaald 
tijdstip met een voor leken te volgen 
en te begrijpen resultaat acht ik zelfs 
een onmogelijkheid. W i e werkelijk 
kwaliteiten als paragnost heeft" — al
dus nog altijd de emeritus-hoogleraar 
Tenhaeff — „kan niet op elk gewenst 
ogenblik ter beschikking van het pu
bliek staan. Van het publiek, dat zo 
graag in het wonder wil geloven " 



LEUGEMORS belooft heel jaar toekomst voor vijftig gulden 
LEUGEMORS STAAT ER boven een kleine advertentie in Tubantia. En ver

der: „Helderziende, Parapsycholoog. Ruim 40 jaar praktijk. Een schat van 
ervaring en wijsheid. Voor het oplossen van al uw moeilijkheden." 

Welke moeilijkheden? 
Leugemors, postbus 20 te Apeldoorn noemt er een paar: Huwelijksmoeilijkheden, 

karakter-ontleding voor verloofden, gehuwden, compagnons. Dan een zinne
tje met: W a t staat u te wachten. Punt. En vervolgens het advies om naar 
Leugemors te schrijven. 

De advertentie trok de aandacht van 
een lezer van Tubantia, die zijn moei
lijkheden naar Leugemors schreef. Na
melijk de moeilijkheid om een toto-prijs 
te bemachtigen. Hij schreef er bij, dat 
als hij de eerste prijs verwierf hij die 
gaarne voor de helft aan Leugemors 
zou afstaan, ,,Dan behoeft U niet meer 
te adverteren en ik heb een onbezorgde 
oude dag". 

Hoe het met de toto-voorspellingen 
is gegaan? 

Er kwam een lange, maar gedrukte 
brief terug. Met in het brief hoofd — o, 
keurig verzorgd — „Helderziende-
Paragnost, Gevestigd in 1926. Een 
schat van ervaring en wijsheid. Hulp 
en raad alleen schriftelijk". 

Binnen een week 
DE BRIEF HIELD een hele aanbie
ding van Leugemors in. W a t te doen 
bij huwelijksmoeilijkheden, familiedra
ma's, zakelijke problemen? Zit U diep 
in de put? Bent U ten einde raad? 

Binnen een week kan Leugemors het 
probleem oplossen. Men moet hem dan 
uitvoerig de moeilijkheid beschrijven, 
met de brief een foto opzenden, ge
boortedatum vermelden. En . . . 30 gul
den er bij (kunt u bij uw brief inslui
ten). 

Waarom naar 
de kwakzalver? 

IN DE VERENIGDE Staten geven 
de 200 miljoen inwoners per hoofd van 
de bevolking jaarlijks ongeveer vijftien 
gulden uit aan bezoeken aan kwakzal
vers en aan kwakzalversartikelen. De
ze vindingrijkheid om de lijdende mens
heid het geld uit de zak te kloppen heeft 
de overheid verontrust. Zó verontrust 
dat de federale regering te Washington 
bijna een miljoen gulden heeft uitge
trokken voor een grootscheeps onder
zoek. Daarmee wil men pogen vast te 
stellen waarom het Amerikaanse pu
bliek, in een tijd, dat de geneeskunde 
zulk een snelle vooruitgang te zien 
geeft, nog in zo groten getale zich aan 
kwakzalvers en hun twijfelachtige pot
jes en poeders, elektronica en andere 
hokus-pokus toevertrouwt. 

Leugemors schrijft verder: Trek le
vensgeluk en levensvreugde naar U 
toe. Blij en stralend. W é g met die on
zekere toekomst. U kunt nu al weten 
wat straks gebeuren gaat. 

MAAR AAN TOTO 
WAAGT Hlü Z ICH NIET 

Men ziet het, hij heeft de stijl van 
het hedendaagse adverteren al goed te 
pakken. „Leef gelukkiger", roept hij uit. 
„Vol zelfvertrouwen". 

Karakter-ontleding voor verloofden, 
gehuwden, compagnons enz. kost ook 
dertig gulden (kunt u bij uw brief in
sluiten). 

De toekomst voor een heel jaar? Een 
gewaarschuwd man geldt voor twee, 
nietwaar? Geen onrust meer, maar in
nerlijke vrede en levensgeluk. Stuur 
foto, geboortedatum. Ja, de toekomst 
voor een héél jaar is wel iets duurder, 
namelijk 50 gulden (kunt u bij uw brief 
insluiten). 

Bij abonnement 

VOOR GROTE BEDRIJVEN biedt 
Leugemors het toetsen van personeel 
op eerlijkheid, betrouwbaarheid, ver
koopkracht, besluitvaardigheid, intel
lect, werklust, toewijding aan. Alsje
blieft! Een prijs noemt hij in dit geval 
niet. Op aanvraag laat hij dat weten. 
M a a r . . . bij abonnement belangrijke 
reductie. 

Onder aan de brief: Brieven met 
geldswaarde aantekenen. Vakantie: de 
hele maand augustus. 

Bij de brief — een girobiljet. 

Onze krantenlezer was echter niet 
tevreden met deze brief. Hij wilde im
mers met veine in de toto spelen. An
dermaal schreef hij dus naar postbus 20 
te Apeldoorn, naar de heer Leugemors, 
die oplossing van àl uw problemen in 
het vooruitzicht stelt. Hij citeerde een 
van Leugemors' eigen zinnen: Een keer 
zéker weten is beter dan 1000 keer ra
den. Als dat ergens van toepassing is, 
dan zeker op de sporttoto! Toe heer 
Leugemors, dat moet toch een kleinig
heid voor een begaafd paragnost met 
een schat aan ervaring en wijsheid zijn 
om een juiste voetbaluitslag te geven? 

Herman K. Leugemors antwoordde 
per omgaande. 

„Wanneer U eens voor een moeilijk
heid staat, ik bedoel een serieuze moei
lijkheid, dan wil ik U graag helpen. 
Maar vraagt U me a.u.b. geen onzinni
ge dingen. Daar mag ik niet op in
gaan". 

En ten teken, dat hij de briefschrij
ver welgezind was liet hij er een har
telijke groet op volgen. 

K ar akter ontleding 

EN DAT IS dan de man, die vijftig 
gulden durft te vragen om niet een aan
tal voetbalwedstrijden, maar een heel 
levensjaar te voorspellen! De man, die 
afschuwelijke complicaties en veel men
selijk leed kan teweegbrengen door zijn 
adviezen ten aanzien van het karakter 
van verloofden, gehuwden, compag
nons. Hij biedt immers aan: karakter
ontleding op geen andere grond dan 
een foto en de geboorte-datum? Hij 
biedt aan . . . 

Bovenaan die aanbieding, wat Leu
gemors al zo niet voor u kan doen heeft 
hij een zinnetje geschreven: Jagen, 
haasten, onrust, onzekerheid, spanning, 
angst, emoties, tobben, lusteloos, afge
mat, uitgeput, radeloos . . . Leugemors 
geneert zich niet om op alle zorgelijk-
heden waaronder de mens gebukt kan 
gaan te speculeren. „Ik help U", be
looft hij. Maar hij laat er zich goed voor 
betalen, deze „helderziende-paragnost". 
Hoe lang nog? 

Zou het intussen niet aanbeveling ver
dienen, dat respectabele dagbladen als 
Tubantia, waarvan de directeur voor" 
zitter is van de vereniging De Neder" 
landse Dagbladpers, dergelijke adver
tenties weigerden? Dan zal het aantal 
slachtoffers van dergelijke raadpartijen 
in elk geval sterk beperkt worden. 
Want van slachtoffers mag stellig ge
sproken worden, wanneer iemand over 
subtiele zaken als huwelijk en verloving 
zegt: „Het is belangrijk precies te we
ten met wie U te doen heeft» Wat U 
met hem of haar in de toekomst zult 
beleven. Eén keer zéker weten is beter 
dan 1000 raden". 

Hoe durft zo'n Herman K. Leuge

mors! • • . 



Stolk wil 
het tuig opruimen" 

r* 

KATWIJKSE KWAKZALVER 
KRIJGT DRIE WEKEN Z 

OOK MAGNETISEUR STOLK volgt 
de meer en meer gebruikelijke weg. Om 
wat publiciteit te krijgen werpt hij zich 
op als helderziende, zal hij raadsels op
lossen. ,,Ik pak de moordenaars van 
Van Piggelen" heeft hij aangekondigd. 
De in Wageningen uitkomende Ve-
luwe Post heeft er in een groot artikel 
de goegemeente mee gelukkig gemaakt: 
Magnetiseur Stolk op het detective
pad. 

De heer M. A. Stolk woont aan de 
Nieuwe Veenendaalseweg te Rhenen. De 
verslaggever beschrijft hoe Stolk in zijn 
woning, gekleed i n . . . een witte dok" 
tersjas op de knieën gaat. Eén wonder 
had Stolk al gepresteerd, weet men ons 
te melden. Dank zij zijn paranormale 
gaven had hij, in twee heldere moment" 
jes, de van huis weggelopen Edese 
meisjes — de zaak speelt eind mei — 
opgespoord. 

„Vroeger wilde ik me met dergelijke 
gevallen helemaal niet inlaten. Maar nu 
begin ik me er voor te interesseren", 
vertelt de heer Stolk, terwijl hij be
daard een sigaret opsteekt, een ijl rook
wolk je uitblaast terwijl zijn blik regel
matig naar z'n jonge vrouw dwaalt. 

Aangemoedigd door het succes wil 
de Rhenense magnetiseur op de door 
hem ingeslagen parapsychologische 
weg doorgaan. Hij wil nog meer duis
tere zaken tot klaarheid brengen. ,,Nie-
mand weet het nog", aldus vertrouwt 
hij de man van de krant toe, „maar ik 
studeer binnenkort af als privé-detec-
tive". 

VIA PERSOONLIJKE C O N C E N 
TRATIE wil Stolk onder meer de 
moordenaar van de 87-jarige Eistenaar 
Gosen van Piggelen ontmaskeren. „Als 
ik me op die zaak concentreer en als 
alles doorkomt kijk ik er achter, wie de 
moord op z'n geweten heeft" . . . 

Stolk staat in Rhenen en omgeving 
bekend als „de strijker". Zijn relaas 
over het aanwijzen van de twee meisjes 
wordt door enkele Edese politiefunctio
narissen echter met een korreltje zout 
genomen. Stolk is er, schrijft de Veluwe 
Post, niet de man naar om zich daar
over op te winden. IJzig kalm verdedigt 

E E N KATWIJKSE KWAKZALVER, 
over wiens activiteiten wij reeds her
haaldelijk hebben moeten berichten, is 
door de Leidse kantonrechter veroor
deeld tot drie weken onvoorwaardelijke 
hechtenis. En wel op grond van over" 
treding van de wet op de geneesmid
de l envoorz i en ing . De officier v a n 
ju s t i t i e h a d een m a a n d geëis t . 

In het nummer van juli 1966 van ons 
Maandblad hebben wij melding ge" 
maakt van de veroordeling tot een boe" 
te van 500 gulden en een maand voor 
waardelijke gevangenisstraf met een 
proeftijd van twee jaar van de Katwij-
ker. In het mei-nummer 1965 kan men 
lezen, dat hij ook weer door de kanton" 
rechter te Leiden, veroordeeld was tot 
een boete van honderd gulden, subs, 
20 dagen* Ook toen was er sprake van 

hij zich; ,,De politie is er door mij ach
ter gekomen . . . De politieman, die ik 
heb gesproken was zelfs bijzonder en
thousiast over wat ik heb gedaan. Het 
lijkt wel of de politie er op uit is de 
eer aan zichzelf te houden. Ik heb het 
politiebureau te Ede trouwens in bijzijn 
van de ouders opgebeld". 

Zijn „begaafdheid" vergelijkt Stolk 
tegenover de verslaggever met hoogte
vrees. „De een voelt het, de ander niet, 
zo is het ook met mijn gave". Hij had 
die gave al jong en hij zegt, dat hij de 
tweede wereldoorlog al voorspeld 
heeft! 

Stolk is genezer, yoga-specialist, 
judo- en karateleraar, magnetiseur, pa
ragnost en over enkele weken dus ook 
detective. Samen met zijn vrouw heeft 
hij een opleiding gevolgd aan het Op
leidingscentrum voor detective-weten
schappen te Brunssum. Hij wil „het 
tuig, dat nog altijd op deze wereld 
rondloopt opruimen". Zijn paranormale 
begaafdheid kan hij voor dat doel in
schakelen. De grafschenner, die in het 
Zuiden des lands zoveel graven heeft 
besmeurd is een van zijn eerste doel
witten. Die wil hij naar zich toetrekken. 

W e zullen het alles maar eens rus
tig afwachten. . . 

recidive* Toen werden de handelingen 
van de Katwijker reeds gebrandmerkt 
als een „bijzonder kwalijke zaak". De 
officier had hem echter in verband met 
zijn slechte gezondheidstoestand geen 
hechtenisstraf willen opleggen. 

De gezondheid van de Katwijker, 
die zich fabrikant en handelaar in ge" 
neesmiddelen noemt, is er blijkbaar op 
vooruit gegaan* Dit in tegenstelling tot 
de inwoonster van Barneveld, aan wie 
hij in september 1966 een middel tegen 
galblaasaandoeningen leverde voor de 
prijs van ruim vijftien gulden* Na ge" 
bruik daarvan werd de vrouw ernstig 
ziek. Zij diende daarop een aanklacht 
in. 

DOOR DE KATWIJKER, die zich 
wel bewust was, dat hij bij veroorde
ling ook nog de voorwaardelijke straf 
hem in juni 1966 opgelegd zou moeten 
uitzitten, werd de vrouw onder druk 
gezet* Zij verklaarde naderhand dat het 
middel haar al in mei 1966 was gele" 
verd* Voor het ingaan van de proeftijd 
derhalve! Ook verklaarde zij, dat zij al" 
lergisch was voor bepaalde geneesmid
delen. 

Tijdens de rechtzitting bleek dat de 
vrouw spijt had van deze verklaring en 
dat zij de aanklacht handhaafde* 

In zijn requisitoir zei de officier dat 
de verdachte, ondanks zijn herhaald 
gedane beloften met de handel in ge" 
neesmiddelen op te houden, daar toch 
rustig mee doorgaat. 

Zijn „geneesmiddelen", zo blijkt ook 
uit de vorige veroordelingen van de 
Katwijker, zijn verre van onschuldig* 
Vorig jaar gold het de verkoop van ta
bletten, die een afdoend middel tegen 
reumatiek zouden vormen* In deze ta" 
bietten waren stoffen, die bij veelvuldig 
gebruik schadelijk zijn voor de gezond
heid. Reeds in 1953 kwam de Katwijker 
met de rechter in aanraking nadat hij 
„heilzame" injecties voor ƒ 100 per stuk 
had verkocht. Vorig jaar werd voor 
de kantonrechter verklaard dat de man 
al twintig jaar een „dikbelegde boter
ham" met zijn schandelijke practijken 
verdient* 
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