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Nieuwe „club van wetsovertreders" 

D E ZINLOZE „ T U C H T R A A D 99 

Met ernstige klachten 
naar de politie 

IN NEDERLAND is het bij de wet 
verboden om de geneeskunde onbe
voegd uit te oefenen, evenzeer als het 
verboden is de verkeersregels te over
treden. 
Een verschil is evenwel, dat Nederland 
geen Bond van Verkeersovertreders 
heeft, doch wel verschillende organisa
ties van magnetiseurs en natuurgene
zers, die onbewimpeld doktertje spe
len zonder daarvoor enige bevoegdheid 
te bezitten. 
Als bekendste organisatie van onbe
voegde genezers bestaat de Nederland
se Werkgroep van Paranormale Ge
nezers (N.W.P . ). 
Er zijn er evenwel meer. Naar goed 
Nederlands gebruik zijn de magneti
seursorganisaties verenigd in een fe
deratie van Paranormale en Natuur
genezers. Slechts de N . W . P . staat 
buiten dit overkoepelend orgaan. 

In navolging van de N.W.P. , die 
reeds over een soort controlerend or
gaan beschikt, heeft de Federatie van 
Paranormale en Natuurgenezers zich 
nu ook een „tuchtraad" aangeschaft. 

De Bond van Verkeersovertreders 
heeft een „ereraad", die er toezicht 
op houdt dat men de wet overtreedt 
op een wijze, die de andere wetsover
treders niet in hun belangen schaadt* 
zo zou men kunnen doorgaan met 
vergelijkingen  

Anoniem 
De nieuwe „tuchtraad" van de F.P.N, 
(waarbij de N.W.P. niet is aange
sloten) bestaat uit twee professoren, 
drie artsen, twee juristen en een se
cretaris, te weten mr. J. Zeijlemaker 
te Amsterdam. 
Het is toch wel wonderlijk, dat de 
onbevoegde genezers het wagen een 
zogenaamde tuchtraad te maken zon
der te voldoen aan de eerste eis van 

Om niet te vergeten . . . 
ZATERDAG JAARVERGADERING 

HET BESTUUR van de Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft 
de jaarvergadering voor 1961 vastgesteld op 25 november 1961. 
Aanvang 3 uur« 
Zoals gebruikelijk zal de vergadering worden gehouden in het Américain 
hotel op het Leidscheplein in Amsterdam. 

KOMT ALLEN!! 
De agenda stond afgedrukt in het vorige nummer 

betrouwbaarheid: het noemen van de 
namen van de leden van de „tucht* 
raad". 
Nu dit niet is geschied kan men geen 
antwoord krijgen op de vragen, die 
zich hier zo nadrukkelijk laten stellen: 
welke faculteit vertegenwoordigen de 
twee hoogleraren? Wiskunde? Vlieg-
tuigbouwkunde? Parapsychologie? En 
wie zijn die drie artsen, die zich ano
niem verzetten tegen de algemeen gel
dende normen in hun wetenschap? 

Beschermen ? 
De paranormale „tuchtraad" beoogt 
het publiek te beschermen tegen char
latans en bedriegers. Als patiënten 
ernstige klachten hebben over de be
handeling van een paranormaal gene
zer kunnen zij die richten tot de se
cretaris van genoemde „raad van 
tucht". Zijn de klachten van ernstige 
aard, dan kan schorsing, royement en 
boete worden opgelegd, zo lezen wij 
in divere dagbladen. 

De nieuwe „tuchtraad" kan het pu
bliek echter onmogelijk beschermen te
gen charlatans en bedriegers. Zij kan 
immers geen wetenschappelijke maat
staven aanleggen over de waarde en 
bruikbaarheid of zelfs maar het be
staan van paranormale geneeskunst. 
Bovendien is de anonieme raad afhan

kelijk van de klachten van het publiek. 
En als het publiek verstandig is klaagt 
het niet bij de naamloze „tuchtraad" 
maar bij de politie. 
De magnetiseurs hebben zich blijkbaar 
bezonnen op mogelijkheden om te 
voorkomen dat justitie en ambtenaren 
van de inspectie volksgezondheid zich 
mengen in hun duister maar winst" 
gevend uitbuiten van ziekte en angst. 
De betreurenswaardige „tuchtraad" van 
de F.P.N, en de controledienst van de 
N.W.P. hebben als voornaamste doel 
de verschrikkelijke misvattingen van de 
bovennatuurlijke kwakzalvers binnens
kamers te houden. 
Niemand mag weten, dat het hoofd-
pijnt je na 100 keer strijken nog steeds 
niet genezen is. Niemand mag weten 
dat wat zij voor een griepje aanzagen 
in werkelijkheid een hersentumor was. 
Als deze nieuwe „tuchtraad" inderdaad 
bestaat — wij hopen het niet •—» dan 
hebben de leden een loodzware ver
antwoordelijkheid op zich genomen. Zij 
spelen met het leven van misleide zie
ken, misleid door fraaiklinkende namen 
van „organisaties", „federaties" en 
„tuchtraden". 
Het doktertje spelen met als inzet leven 
en gezondheid van nietsvermoedende 
zieken, is een jammerlijk bedrijf. Daar 
kan geen „tuchtraad" iets aan verande
ren. Zij dekt slechts de wetsovertreding. 



VAN DE VOORZITTER: 

Verantwoordelijkheid 
NA V E E L aandrang van de 
kant van haar zuster zocht Me
vrouw X voor haar klachten over 
hoofdpijn, tranende ogen en later 
ook nog pijn in de benen hulp bij 
een — haar warm aanbevolen — 
onbevoegde. 
Deze laatste constateerde op de 
hem eigen wijze ,.naar binnen 
geslagen griep" alsmede later 
ook nog een „zenuwverzwakking, 
die op diverse plaatsen in ont
steking overging". 
De panacée van alle „genezers": 
strijkage, werd gedurende ge
ruime tijd toegepast, gecombi
neerd met wat dieet, enige soor
ten kruiden en een paar smeer
sels. 
Desondanks ging de gezondheids
toestand van patiënte achteruit. 
Tenslotte verdroot deze gang van 
zaken patiënte's verwanten die 
ingrepen door ziekenhuis-opname 
te bewerkstelligen met als logisch 
gevolg een uitvoerig specialistisch 
onderzoek. Dit laatste leidde tot 
de diagnose een hersentumor. 
Een geslaagde operatie bevestig
de dit inzicht; een groot gezwel 
kon gelukkig nog worden ver
wijderd. Sinds deze ingreep knapt 
patiënte langzamerhand wat op 
al dient te worden afgewacht in 
hoeverre volledig herstel nog 
mogelijk zal zijn. 
Tot zoverre het sobere — boven
al echter sombere — realistische 
verhaal van een recent ziektege
val. 

Maar nu nuchter verder gerede
neerd. 
In zijn verhandelingen gaat prof. 
dr. W . H. C. Tenhaeff overwe
gend voorbij aan dergelijke 
authentieke voorbeelden. Hij 
schrijft en spreekt daarentegen 
steeds in extenso over allerlei 
gevallen, die voor meerdere uit
leg vatbaar zijn, maar brengt 
daarbij nooit enig vaststaand feit 
ter tafel. 
Mr Adam van Doorninck sleept 
deze categorie slachtoffers nim
mer als getuigen voor de Kadi, 
noch worden ze ter beoordeling 
voorgelegd aan zijn idool, de 
Commissie van Onderzoek. 
Tenslotte de kwestie van de ver
antwoordelijkheid. 
De aanstichtster tot dit — waar
schijnlijk door haar niet beoogde 

Ontzettend vonnis in Assen 

TIENTJE BOETE VOOR 
15 JAAR STRIJKEN 

De rechter in Assen heeft een 
oud-stukadoor, verdacht van on~ 
bevoegd uitoefenen van de ge
neeskunde, tegen wie de officier 
van Justitie ƒ 1000,— had geëist, 
beboet met slechts ƒ10,— (tien 
gulden). 
Een tweede eis van de officier werd 
eveneens door deze rechter afgewezen: 
de bepaling dat de Groningse magne
tiseur geen zitting meer mocht houden 
in het arrondissement Assen. Ook dit 
mag hij van de rechter in Assen blijven 
doen. 

Wi j staan paf over dit vonnis. 

Jurist als arts 
Zou de uitspraak van de rechter in 
Assen even mild zijn, als de stuka
door ten tweede male van beroep 
ging veranderen en paranormaal de 
rechtspraak ging uitoefenen? 
Voortbordurend op de terminologie 
van de magnetiseurs zou zijn verde
diging kunnen luiden: ,,Ik heb honder
den mensen, die het met de officiële 
juristerij niet eens waren tevreden ge
steld. Verdachten, die door de officiële 

— droevige resultaat moet zich 
moreel toch wel wat schuldig 
voelen. 
De directe schuldige in deze is 
natuurlijk de kwakzalver, die pa
tiënte welbewust een juiste be
handeling heeft onthouden. 
In feite echter zijn minstens even
zeer — zo niet in nog erger mate 
— laakbaar degenen, die hun 
minder geletterde satellieten on
ophoudelijk aanzetten tot het uit
oefenen van hun euvel bedrijf; 
degenen, die met holle phrasen en 
met — niet door bewijzen ge
staafde — beweringen talloze 
goedgelovigen een magisch ver
trouwen in onbevoegden inboeze
men. 
Wanneer zal de tijd aanbreken, 
dat deze stuwkrachten van de 
handopleggers mede ter verant
woording zullen worden geroe
pen, hetzij als uitlokkers dan wel 
als medeplichtigen? 

A. P. N. D E GROOT. 

rechters veroordeeld werden tot zware 
straffen wegens recidive kregen bij mij 
vrijsprekende vonnissen. Hier zijn hun 
tevredenheidsbetuigingen " 

De rechter moet overtredingen van de 
W e t op het Onbevoegd Uitoefenen 
van de Geneeskunst bestraffen. 

Dat heeft de rechter in Assen gedaan. 
Maar hij beboette de stukadoor zo 
laag, dat de geneeskundige inspec
teur, die als deskundige getuigde, 
goed merkte dat zijn medisch-weten-
schappelijke verklaringen door de ju
ridische vakman eenvoudig werden ge
negeerd. De jurist weet het beter! 

Hopelijk laten de Asser medici deze 
rechter niet in de steek als blijkt dat 
zijn medische kennis toch achteraf niet 
voldoende is om zichzelf te genezen. 
W a n t wij vrezen dat bij ernstige ziekte 
ook de rechter in Assen zijn gezond
heid niet in handen stelt van een oud-
stukadoor. 

De verdachte stukadoor, Albert R„ 
werd verdedigd door de voorzitter van 
de Nederlandse Werkgroep van Pa
ranormale Genezers, mr. Adam van 
Doorninck. Een van de opmerkelijkste 
argumenten van deze raadsman was: 

..Bij de genezingen van deze man is 
geen sprake van suggestie. Hij ge
neest immers ook dieren." 

Ronde gebaren 
De zestigjarige oud-stukadoor Albert 
R. is een zelfverzekerde, doch eenvou
dige plattelander, die gewend is zich 
in ronde taal uit te drukken, en met 
welsprekende gebaren van een patiënte 
verklaart: ,.Bij mij werd het meisje als 
een beer, met zulke benen en zon ach
terwerk." 

Hij oefent al ongeveer vijftien jaar in 
de noordelijke provincies zijn praktijk 
uit en staat bekend als een zgn. strijker, 
die zijn patiënten op een stoel zet en 
als zij voor het eerst komen zijn linker 
hand op hun hoofd legt. „Dan zeg ik 
wat zij mankeren u hebt daar last 
of daar last dat klopt altijd ik 
voel hun pijn zitten". 

President: „Hoe voelt u dat?" 
Verdachte: „Ik kan het niet verklaren, 
het is net of er elektrische stroom door 
mijn vingers gaat." 

President: „En als u niets voelt?" 
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CONGRES VAN ARTSEN EN OVERHEID 

Amerikaans offensief tegen 
kwakzalverij 

D E A M E R I K A N E N gaan de strijd tegen de kwakzalverij met nog 
grotere kracht aanpakken. 

Dit is besloten op het eerste nationale congres tegen de kwak
zalverij, dat onlangs in Amerika werd gehouden. Het congres werd 
georganiseerd door de Amerikaanse maatschappij ter bevordering 
van de geneeskunst, de American Medical Association (A.M.A.) 
en een overheidslichaam, de federale controledienst op levens- en 
geneesmiddelen (F .D.A. ) . 

Zeewater-complot 
DE A.M.A. HEEFT het congres een 
springplank voor een krachtiger aan
val op de kwakzalverij genoemd. Het 
voornaamste mikpunt zal de kwakzal
ver zijn, die pretendeert kanker te kun
nen genezen. 

Amerika is geschokt door het actieve 
en drieste optreden van deze heden, zo 
melden verschillende Nederlandse bla
den. 

In dit bericht, ontleend aan het pers
bureau A.P., wijst de A.M.A. op het 
geval van een man in Californie, die 
electrische dekens verkocht als genees
middel tegen kanker. De man hield er 
de macabere gewoonte op na om de 
dekens terug te kopen van patiënten 
die waren overleden. Hij betaalde vijf 
tot tien dollar voor een gebruikte de
ken. De dekens verkocht hij aan weer 
nieuwe, hoopvolle zieken voor 185 
dollar per stuk. 

Toen de man werd ontmaskerd kwam 
hij er met drie jaar voorwaardelijke 
gevangenisstraf af. Hij bleek 77 jaar te 
zijn  

Het kwakzalverscongres heeft ook 
valse aanprijzingen van vitaminen 
wekaminen en behandelingen tegen 
jicht en rheumatiek op de agenda ge
plaatst. 

Ook willen de Amerikaanse kwakzal
verijbestrijders een actie ontketenen 
tegen de waardeloze massage- en vi-
breerapparaten, welke in wanhoop 
worden gekocht door mensen die door 
gewrichtspijnen worden gekweld. 

Vele onbevoegde genezers en verko
pers van apparaten worden verleid 
naar een markt van naar schatting 12 
miljoen Amerikaanse jichtlijders om er 
te profiteren van de beklagenswaardige 
zieken. 

Het bedrag dat kwakzalvers en andere 
charlatans het Amerikaanse volk per 
jaar uit de zak kloppen, wordt op on
geveer een miljard (1.000.000.000) dol
lar per jaar geraamd. 

Nodeloos lijden 
Nog belangrijker is, dat zij nodeloos 
lijden en dood veroorzaken door slacht
offers weg te lokken van de bevoegde 
geneeskundigen, die hun de juiste be
handeling hadden kunnen geven. 

Bij het offensief op vele fronten, waar
voor de conferentie plannen heeft ont
worpen, zullen naast de A.M.A. en de 
F.D.A. vele mensen en instanties wor
den ingeschakeld, zoals ambtenaren 
van de P.T.T., de federale handels
commissie, het departement van Justi
tie, de Amerikaanse vereniging van 
kankerbestrijding, de stichtingen ter 
bestrijding van jicht en rheumatiek en 
een bureau voor betere handelsmetho
den. 

Eerste poging 
In zijn bedoeling om overheid en parti
culiere instanties bijeen te brengen 
heeft het congres ook contact gezocht 
met vertegenwoordigers van gezond
heidsdiensten van gemeente en staten. 
Het is de eerste Amerikaanse poging 
om acties tegen de kwakzalverij op 
grote schaal te coördineren. 

De afdeling onderzoek van de A.M.A. 
houdt zich reeds sedert 1906 bezig met 
de bestrijding van de kwakzalverij. 

In 1936 ontmaskerde zij een speudo-
dokter, die er een goede verdienste 
van maakte oude mannen te misleiden 
met een verjongingspreparaat uit geite-
k lieren. 

Een andere Amerikaan wist een groot 
afzetgebied te vinden op het gebied 
van de „kankerbestrijding". Hij liet zijn 

slachtoffers stoffen inademen, die zo
genaamd virussen en bacterieën zouden 
doden en die uit slijk, ingewanden, 
bloed en urine geëxtraheerd bleken. 

In de archieven van de A.M.A. komt 
een kwakzalver voor die — uitsluitend 
per post — een apparaat leverde dat 
kleine mensen langer kon maken. Toen 
hij werd betrapt bleek hij zelf nog geen 
1 meter 60 lang te zijn. 

Een „genezer" deed grote zaken in een 
middel tegen voorhoofdholte-ontste-
king. „Nu is geen operatie meer nodig", 
zo prees hij zijn middeltje aan. Toen 
men de man ontmaskerd had, bleek hij 
juist uit een ziekenhuis ontslagen te 
zijn, geopereerd aan een voorhoofds-
holte-ontsteking. 

Sterfgeval 
Tragisch is het geval van een goed
gelovig vrouwtje, dat ervan overtuigd 
was dat een kwakzalversmiddeltje be
ter tegen suikerziekte hielp dan insu
line. Zelfs voor de rechter kwam zij 
pleiten voor de kwakzalver die haar 
het middel geleverd had. De kwak
zalver bleef daardoor ongestraft. Het 
vrouwtje stierf aan suikerziekte. 

In Amerika is men het er over eens dat 
de meeste slachtoffers van de moderne 
medische vrijbuiters oude, meestal 
arme mensen zijn, die er gemakkelijk 
door gewetenloze oplichters toe kun
nen worden gebracht hun laatste spaar
centjes uit te geven aan waardeloze 
middeltjes of belachelijke apparaten. 
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Bureau Vereniging 
HET BUREAU van de Vereniging 
tegen Kwakzalverij is gevestigd ten 
huize van de directeur, de heer D. H. 
van den Bosch, „Groot Schuttershoef'( 
Arnhemseweg 10, Leusden post Amers
foort. 

Aan dit bureau zijn alle inlichtingen 
omtrent de vereniging en de kwak-
zalverijbestrijding verkrijgbaar. 

Directeur Van den Bosch is gaarne 
bereid verzoeken tot het houden van 
lezingen over de kwakzalverij te be
handelen. 



TIENTJE BOETE VOOR 15 JAAR STRIJKEN 
( v e r v o l g Tan p a g . 2 ) 

Verdachte: „Dan stuur ik hen weg 
maar het gebeurt zelden dat ik niets in 
mijn vingers doorkrijg." 

Vijf oud-patiënten verklaarden dat 
Albert R. hen van hun kwalen heeft 
genezen nadat doktoren en specialisten, 
zeiden zij, geen enkele hoop meer had
den gegeven. 

„Zo is het allemaal," zei verdachte 
Albert R. „Ik help honderden uitge
dokterde mensen, niet uit winstbejag, 
maar uit liefde, want ik wil door het 
lijden van mijn medemens niet rijker 
worden." 

dachte de wet had overtreden. O p het 
begrip paranormale geneeskunst wilde 
hij niet ingaan. 

De verdachte is lid van de Nederlandse 
Werkgroep van Paranormale Genezers 
die streeft naar erkenning van „bona
fide genezers" en hun werk laat con
troleren door een commissie. 

Net zo goed 

De officier van Justitie die wat ongelo
vig keek, toen R. meedeelde dat hij 
slechts ongeveer ƒ 5000 per jaar ver
diende („Minder dan ik als stukadoor 
had") stelde nuchter vast, dat de ver-

„ Wie in die commissie zitten", aldus 
de officier, „behoren net zo goed tot 
de overtreders als diegenen die zij als 
charlatans en kwakzalvers aanduiden«" 

CPltßetOVlff De president deed nog mededeling van 
het rapport van de geneeskundig
inspecteur te Groningen, dr. R. J. Man-
tingh, die overtreding van de wet op 
de geneeskunde constateerde en mag
netiseurs „gevaarlijk voor de volksge
zondheid" noemt. 

Amerikaans offensief tegen kwakzalverij 
( v e r v o l g v a n p a g . 3 ) 

In één maand tijd hebben agenten van 
de F.'D.A. de volgende voorwerpen in 
beslag genomen: een magische arm
band, die jicht en kanker zou genezen; 
een electisch apparaat tegen hoofdpijn, 
maagzweren en te hoge bloeddruk; een 
zonnelamp (prijs ƒ 144.—) vol zonne-
schijnvitaminen; een luchtzuiveraar te
gen virus-infecties en allergiën. 

Eerder dit jaar heeft de F.D.A. het 
z.g. „zeewater-complot" opgerold. 

Het zeewater werd tegen ongeveer 
f 10.—* per liter verkocht als heilzaam 
middel tegen of ter voorkoming van 
kanker, suikerziekte, leukemie, multiple 
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dr R. E. Wierenga, arts, Barchem 
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J. E. Bulter, apotheker, Zwolle 

sclerose, jicht, kropgezwellen en tand-
bederf. 

Duizenden kisten met een mengsel van 
honing en azijn werden in Amerika in 
beslag genomen. Er was geen ziekte, 
of men kon die er mee genezen, zo 
beweerden de producenten. 

De Amerikaanse overheid verbaast 
zich er over hoeveel mensen er zijn die 
rotsvast geloven aan een „medisch 
monsterverbond", dat er zich mee be
zig zou houden belangrijke medische 
ontdekkingen in de doofpot te stoppen, 
omdat de artsen nu eenmaal moeten 
leven van de bestaande ziekten. 

„Men schijnt te vergeten, dat artsen 
niet zouden tolereren, dat zij zelf en 
hun familieleden de kans liepen te ster
ven aan mogelijk te genezen ziekten." 

Tegen deze vele soorten onwetendheid 
en lichtgelovigheid wil het Ameri
kaanse kwakzalverscongres nu met 
man en macht ten strijde trekken. 

OPROEP 

van onze 

Pen n ingmeester 

BEGIN A U G U S T U S heeft 
de penningmeester een 
schrijven gericht tot alle 
leden, die hun contributie 
over 1961 nog niet hadden 
voldaan. 

Het resultaat is, dat er nog 
slechts ENKELEN zijn. die 
vergaten hun contributie te 
gireren. 

De penningmeester verzoekt 
hen vriendelijk deze achter
stallige contributie alsnog 
per giro over te maken. 

Dit voorkomt het dispone
ren per postkwitantie, dat 
bovendien extra kosten met 
zich brengt. Door te gireren 
bespaart U de penning
meester bovendien extra 
werk. 

De contributie bedraagt 
ƒ 7,50 per jaar, voor studen
ten, verpleegsters, kraam
verzorgsters, arts-, tand
arts- en apothekersassisten
ten ƒ 2,50. 

De gironummers van de 
vereniging tegen de Kwak
zalverij zijn: postgiro 32237 
en gemeentegiro K 1672. 

Bestuur van de Vereniging tegen Kwakzalverij: A. P. N. de Groot, Arts te Hilversum, Voorzitter; E. Mljnarends, Tandarts te Amsterdam, Vice-
voorzitter; Mevr. A. Burbach-van der Woord, Prins Prederlk Hendriklaan 60, Naarden, Secretarts; L. Brest te Amsterdam, Penningmeesttr; 
MeJ. E. H. Hengevcld, Arts te Zwolle; Dr. H. H. Funke, Arts te Amsterdam; Mr. J. E. Goudsmit, Kantonrechter te Haarlem; Dr. H. H. Scholten, 
Dierenarts, Veterinair Inspecteur van de Volksgezondheid te Haarlem: H. Dijkstra, Oud-Commiss. van Politie te Amsterdam; A. Verschuur, Arts 
te Amsterdam; Mr. ]. D. van den Berg, Rechter te Arnhem; Mr. G. C. M. van Nljnatten te Voorburg, Referendaris bij het Ministerie van Justitie; 
Dr. J. H. Ligterlnk, Arts en Apotheker te Amsterdam; Dr. R. E. Wierenga, Arts te Barchem en J. E. Bulter, Apotheker te Zwolle. 

LldmaaUchap van de Vereniging (nel. Maandblad min. / 7.50. 
voor studenten, verpleegsters, aria-, tandarta- en apothekers-
asslatenten en Icranmverzorgatcra ƒ 2.50. Adrca voor het opge
ven van leden en abonnê'li Mevr. Burbach-v. d. Woord. Prins 
Prederlk Hendriklaan 60. Naarden. Penningmeester: L. Breit. 
Argonautcnatraat 19a, A'dam-Z. Poatglro vnn de Ver. 32237 
te Amsterdam - G e o . Giro K 1672. 

DRUKKERIJ SYSTEMA N.V. 
Amsterdam 

Abonnement per Jaar franco per post bij vooruitbetaling ƒ 7.50. 
voor studenten, verpleegitera. aria-, tandarta« en apothekers
assistenten en kraamverzorgsters ƒ 2.50 

Administratie Maandblad: 

Mevr. A. Burbach-v. d. Woord. Prins Prederlk Hendriklaan 60. 
Naarden, tel. 02959 — I9IH. 


