GERARD CROISET
EN HET BEGRIP
PARANORMAAL
DR. G. Z O R A B H E E F T IN Het
Vaderland een artikel geschreven ge~
wijd aan de naamsverandering van de
Nederlandse Werkgroep van Paranormale Genezers, die voortaan als
„praktizerende genezers" wensen te
worden aangeduid. De werkgroep
werd op 1 april 1948 opgericht en
stond aanvankelijk sterk onder invloed
van de heer Gerard Croiset.
„De heer Croiset, die tengevolge
van zijn vele contacten met de Nederlandse parapsychologie (prof. Tenhaeff I red. Maandblad) in de mening
verkeerde dat de uitwerking zijner
magnetische manipulaties van paranormale aard zou zijn, zag zichzelf als
een paranormale genezer. Deze voorstelling van zaken werd tenslotte in de
naam van de vereniging N . W . P . tot
uitdrukking gebracht".
Dr. Zorab is de mening toegedaan
dat de term paranormaal in dit verband volkomen misplaatst was. Hij gelooft overigens niet dat het er spoedig van zal komen, dat in Nederland
de „praktizerende genezers" het recht
zullen krijgen tot vrije beroepsuitoefening — iets waarnaar uiteraard de
N W P streeft. Maar mocht het ooit zo
zijn, dat een plaats wordt ingeruimd
voor de „natuur"-genezers van diverse pluimage, dan dienen de toelatingseisen zwaar te zijn, schrijft hij.
Dr* Zorab eindigt zijn artikel als
volgt: ».Hopelijk worden dan de toelatingeisen voor al deze praktizerende
genezers zo zwaar gesteld» dat zij er
de voorkeur aan geven de officiële of
academische weg te volgen ter verkrijging van de vereiste diploma's om
te kunnen „praktizeren". Maar dit zal
dan ook betekenen dat er geen behoefte meer bestaat aan een vereniging als
de N W P . "

GEEN BEWIJZEN. WEL DIPLOMA'S
U I T B E R I C H T E N , D I E ongeveer
in dezelfde vorm in verschillende kranten verschenen, in de meeste gevallen
nogal sterk verkort, kan men afleiden
dat de Werkgroep van Paranormale
Genezers, die zich thans Werkgroep
van Praktizerende Genezers is gaan
noemen aan het Alg. Ned. Persbureau
een communiqué heeft verstrekt over
zijn vergadering te Utrecht.
In dit aldus verspreide bericht wordt
dan gezegd: De N W P , die 340 praktiserende leden telt, heeft de onder controle staande magnetiseurs steeds aan
strenge eisen gebonden. (Vraagje: wie
controleert er?!)
Dan verder heet het: Het eigen
NWP-diploma (er zijn thans 118 gediplomeerde paranormale genezers)
beschouwt de vereniging als een waarborg tegen minder gewenste praktijken. Hoe men dit diploma, dat de heren zichzelf toekennen, kan verwerven
blijkt verderop uit dit bericht. „Het
diploma wordt pas verleend als enkele

Tegen zonnebrand
HET NUMMER
VAN
juli/augustus van de Consumentengids,
het orgaan van de Ned.
Consumentenbond,
bevat een artikel over anti'zonnebtand"
middelen. Wat is het effect daarvan?
Het nogal ontnuchterende oordeel van
de Consumentenbond
is: niet zo heel
veel. Men komt tot dit oordeel na proeven op „echte ruggen". Toen de bond
een aantal jaren geleden deze middelen
tegen zonnebrand in het laboratorium
onderzocht wekte dit gunstiger ver*
wachtingen. De invloed van de huid
zelf is van grote betekenis. Dit kwam
ook tot uiting in de grote individuele
verschillen. Een middel dat de één een
zekere bescherming tegen de scherpe
zonnestralen gaf, maakte de andere
zelfs gevoeliger yoor het zonlicht. Nog
een merkwaardig
resultaat van het
onderzoek op blote ruggen: in het al*
gemeen gaven de onderzochte midde~
len vetvrij een betere bescherming dan
als olie.

honderden patiënten zijn geënquêteerd
en waarbij is gebleken dat in minstens
35 % van de gevallen genezing of een
heilzaam effect werd bereikt".
N O G E E N Z I N S N E D E uit het bericht: De NWP-leden mogen patiënten pas in behandeling nemen op doktersattest en bepaalde ziekten zijn voor
de magnetiseurs van de N W P taboe.
(Zo staat het er, zwart op wit, anno
1965 in een Nederlandse krant. Hoeveel dokters zullen bereid zijn attesten
te schrijven van een dergelijke aard?)
Tijdens de vergadering van de
N W P te Utrecht werden weer achttien van de diploma's van de N W P
uitgereikt. Dit geschiedde door de
voorzitter van de commissie van onderzoek naar paranormale begaafdheid, ds. J. J. W . A. Wijchers uit Amsterdam. Hij betreurde het dat de Rotterdamse justitie geen onderscheid
weet te maken tussen charlatans en
bonafide magnetiseurs. Er zijn inderdaad charlatans, zo meent ds. W i j chers, maar groter is het aantal genezers dat zijn gaven in dienst stelt van
de mensheid. Pastoor Mullenders
sprak tijdens de vergadering de hoop
uit dat ook in Nederland het beroep
van magnetiseur spoedig algemeen zal
worden erkend. In Duitsland kent men
reeds het beroep van heilpraktiker, dat
als artztähnlicher beroep is erkend.
Tot zover ds. Wijchers en pastoor
Mullenders...
HET ENIGE COMMENTAAR,
dat wij op de diploma-verlening aan
weer achttien paranormale, pardon
„praktizerende genezers" zouden willen geven is ontleend aan een interview, dat Aad van der Mijn van Het
Parool had met mr. G. E. Kruseman,
die deel zal uitmaken van de commissie, die de regering van voorlichting
zal dienen over een regeling van de
paranormale „genezers". Mr. Kruseman, die dus de N W P in het officieel
overleg zal vertegenwoordigen, zei in
dit interview: „De medische kant van
de zaak moeten wij er buiten laten. Ik
kan niet bewijzen, dat een aantal paranormalen werkelijk kan genezen".
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