
ZIELEHERDER KEERT ZICH FEL TEGEN 
MAGNETISEURS 

TALRIJK ZIJN V A N GODSDIENSTIGE zijde de waarschuwingen tegen het 
optreden van magnetiseurs, helderzienden en niet te vergeten de gebedsgene
zers. Zo bereikte ons de tekst van een voor radio Luxemburg door Wim Malgo 
uitgesproken rede, waaruit wij de zinsnede lichten: „Hoe vaak heb ik al in de 
zielzorg vastgesteld, dat mensen, die occult behept zijn niet eens meer de 
naam van Jezus kunnen uitspreken?" En verder: „Gelovigen, ja zelfs verkon
digers van het evangelie gaan naar twijfelachtige tovenaars, die zichzelf 
de naam van „natuurarts" gegeven hebben. Hier hebt u de diepste oorzaak, 
waarom u niet kunt geloven " 

Van hooggeachte zijde ontvingen wij voorts een beknopte brochure „Is 
magnetisme van God of van de duivel?" waarin de schrijver, Sjaak Roose, 
o.a. zegt: „Niet genoeg kan er op gehamerd worden, dat alle magnetisme 
van de duivel is!" En verder op over occultisme, spiritisme, wichelroedelopen, 
helderzienden, e tc : „Er zijn er, die zich onder een wetenschappelijk mom 
verbergen, anderen onder een godsdienstige schijn! Zelfs predikanten, pastoors, 
zendelingen en artsen begeven zich op dit gebied, dat door God aan de 
mens verboden is". De brochure is een uitgave van Stichting Beukestein te 
Driebergen. 

Houding van Christen 

DS. GLASHOUWER, HERVORMD 
predikant te Driebergen, heeft onlangs 
in de Grote Kerk in Den Haag, aldus 
ontlenen wij aan „De Rotterdammer", 
gesproken over het onderwerp „Hoe 
moet een christen staan tegenover 
magnetiseurs, Spiritisten en andere ge
nezers?" In een tweede dienst sprak 
hij over „Jezus Christus bevrijdt de
monisch gebundenen en geneest zie
ken." 

In zijn predikingen ageert ds. Glas
houwer fel tegen Spiritisten, magneti
seurs, paragnosten, astrologen, chris
tian science, tegen de antroposofie van 
Rudolf Steiner, psychometrie. Tevens 
vraagt ds. Glashouwer zich af: Staat 
elke gebedsgenezer in dienst van 
Christus? 

Zijn waarschuwing baseert hij op 
Handelingen 8 : 4-25, het verhaal over 
tovenaar Simon, die evenals Philippus, 
genezende kracht bezit, doch zijn 
kracht komt van satan en kan de mens 
daardoor geen innerlijke rust geven. 

Baat het n iet . • • 

DS. GLASHOUWER zegt: Velen in 
de kerk staan vriendelijk tegenover dit 
soort genezers. Zij menen: baat hun 
hulp niet» zij schaadt ook niet* Dat is 
echter niet zo. Ik heb vele gevallen 

meegemaakt, waarin een patiënt na 
behandeling door een magnetiseur of 
na een bezoek aan een waarzegger of 
spiritist onrustig werd en in innerlijke 
onvrede met zichzelf en met de kerk 
kwam. Deze patiënt kwam in de macht 
van een kwade geest, die van magne
tiseurs en anderen gebruik maakt» 

Zij zijn van de duivel, zegt de predi
kant, die waarschuwt tegen de ont
kenning van het bestaan van satan. 
Gelooft men niet in de duivel, dan ge
looft men ook niet in God. 

Als voorbeeld van wat helderziend
heid voor schade kan aanrichten noemt 
ds. Glashouwer het geval van een zij
ner collega's, die helderziend was en 
meende, dat hij hiermee zijn gemeente
leden van dienst zou kunnen zijn. In 
de praktijk groeide zijn gave meer en 
meer, totdat hij angstig werd en zei: 
het is geen gave, het is een gebrek. Ik 
zit. teveel van de andere wereld en dat 
is vreselijk. 

Een ander man, die helderziend 
was, drukte zijn ervaringen zo uit: Op 
een moment krijg je twee geesten, die 
met elkaar samenspelen, waardoor je 
jezelf niet meer kunt zijn en dan neemt 
de angst je te pakken. Het einde is, 
dat je in een onverbrekelijk isolement 
leeft. Ds. Glashouwer zegt hiervan: De 
bedoeling van de duivel is deze angst 

te doen groeien en dat doet hij door 
middel van magnetiseurs en dergelijke 
mensen. 

Hoe kan men zich tegen deze men
sen beveiligen? De predikant geeft de 
raad: Zorg dat gij Jezus' overwinning 
op de duivel meedeelt, want dan krijgt 
ge het schild van het geloof. 

Op de vraag, hoe demonisch gebon-
denen bevrijd kunnen worden, ant
woordt de predikant, dat de enige op-
lossing is een open oog te hebben voor 
het occultisme, het belijden van schuld 
als men ermee in aanraking is geweest 
en het ontsluiten van het hart voor 
Christus. 

Echt onschuldig? 
„ECHTE ONSCHULDIGE GE

NEESMIDDELEN bestaan niet. 
Zelfs het eenvoudigste pijnstillende ta
bletje kan ernstige reacties teweeg 
brengen. Het is wel duidelijk gewor
den, dat zelfs een jarenlang in de han
del zijn van een geneesmiddel, waar
over niets kwaads is gemeld, geen 
garantie geeft dat dit middel veilig is." 

Tot deze uitspraak kwam dr. F. A. 
Nelemans uit Den Haag, hoofd afde
ling klinisch geneesmiddelenonderzoek 
T N O op de jaarbijeenkomst van de 
drogistenbond ANDB te Bilthoven. 

Hij noemde het voor de hand lig
gend dat alle maatregelen, die erop uit 
zijn de distributie van geneesmiddelen 
buiten de apotheek om tot de drogist 
te beperken, moeten worden toegejuicht 
en bevorderd. Dr. Nelemans, lid van 
het College ter Beoordeling van Ge
neesmiddelen en van de Geneesmidde
lencommissie sprak de hoop uit, dat de 
overheid zich zo spoedig mogelijk be
wust wordt van de geheel eigen taak 
van de drogist in de geneesmiddelen
voorziening en uitte de wens, dat zij 
de adequate maatregelen, die haar ter 
beschikking staan, zal nemen. 

Naar de mening van dr. Nelemans 
is het onjuist om zogenaamde „vrije" 
geneesmiddelen in ons land door ieder
een te koop te laten aanbieden. Dr. 
Nelemans bestreed de stelling dat de 
drogist minder gewetensvol en gemak
kelijker deze vrije geneesmiddelen zou 
afleveren dan de apotheker. 




