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Schuitemaker

Wij hebben bij het ministerie het rapport opgevraagd en tevens geïnformeerd naar de proefopzet die Schuitemaker nu met Hirsch Ballin
gaat uitwichelen. U wordt op de hoogte gehouden.
Robert Gorter als romanfiguur • Tommy
Wieringa is een nog vrij jong Nederlands
auteur die met zijn Joe Speedboot (2005) een
prachtig boek schreef, dat hem in een klap
bekendheid bracht nadat er juichende kritieken verschenen en er van zijn boek maar liefst
300.00 exemplaren werden verkocht. Het is
inderdaad een subliem vrolijkstemmend boek
dat de lezer introduceert in een wereld die hij

niet kent en waarin af en toe dingen gedaan
worden die net niet kunnen zonder dat storend
is. Dit jaar verscheen opnieuw een roman van
zijn hand, getiteld Caesarion. De hoofdpersoon
van het boek Ludwig Unger is kind van twee
bijzondere ouders en wordt opgevoed door zijn
moeder. Met haar verhuist hij keer op keer, van
Alexandrie via het Groningse platteland naar
de rotsige en afkalvende kust van Engeland
en later naar Santa Monica (VS) en Wenen. De
schrijver heeft zijn documentatie goed op orde
zoals ook blijkt uit het gedeelte waarin zijn aan
kanker lijdende moeder vergezeld naar een
Artz für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde,
PD Dr. Med. Richard H. Kloos te Keulen. Hij
wordt afgeschilderd als een trillende zenuwlijder met een vlinderdasje, die hem zijn geloofwaardigheid zouden verlenen zoals ‘de ziener
vaak blind is en de sjamaan mank of verlamd.
Hiermee heeft de god hem geslagen om diepe
waarheid te kunnen preken.’

Prof.dr. Kloos

Van pagina 299 tot aan 304 wordt de arts
trefzeker beschreven en geciteerd en de schrijver vertelde in interviews dat hij ook daadwerkelijk in Gorters kliniek was geweest. Na
een aantal uitspraken waarin Steiner en de
maretak en zijn zelfgenezing langs die lijnen
aan de orde waren geweest ‘daverde de storm
van spierkrampen weer over de tafel. Hierna
schikte hij zijn geblondeerde lokjes en veegde
over zijn snorretje alsof het van zijn plaats
was geweest.’ Na levensechte beschrijvingen
van de eigen bloed therapie, de hyperthermiebehandeling en nog vijf nieuwe ’rampzalige
reizen naar Keulen’ alsmede het sterven van
medepatiënten stopt de moeder van de hoofdpersoon haar Keulse avonturen om op zoek te
gaan naar genezers in Drenthe en Noordwijk
aan Zee. Eerder schreef ik al eens een aanzet
voor een serieus werk over. ‘De kwakzalver in
de literatuur’ (zie NTtdK, 2, 2003. Het ook in
andere opzichten weer zeer aangename boek
van Wieringa verdient in zo’n ooit te schrijven
overzicht beslist een plek. Niet vaak werd
de hedendaagse kwakzalver zo levensecht en
overtuigend beschreven.
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Gert Schuitemaker als tweede keus-expert •
De Volkskrant van 31 oktober 2009 berichtte dat
het ministerie van Justitie contact heeft gezocht
voor nader onderzoek naar de effectiviteitsonderzoek van voedingssupplementen tegen
agressiviteit bij bajesklanten. De al weer ruim
twintig jaar oude beweringen van de orthomoleculaire criminoloog Schoenthaler zijn geland
op het Nederlandse ministerie en een experiment in Nederlandse jeugdgevangenissen
had naar het oordeel van Hirsch Ballin zulke
goede resultaten opgeleverd dat nader onderzoek wenselijk leek. Men klopte aan bij de
afdeling Humane Voeding van de Wageningse
universiteit, maar het hoofd van deze afdeling
professor Frans Kok had geen belangstelling.
Hij had in de wetenschappelijke literatuur
onvoldoende steun kunnen vinden voor de te
toetsen hypothese over de relatie tussen voeding en gedrag. Bij dieren zouden Omega-6 en
Omega-3 vetzuren wel iets doen, maar dieren
zijn geen mensen en tekorten aan deze stoffen bij de mens komen niet voor. Ook zou het
tijdsbestek waarin e.e.a. zou moeten worden
uitgezocht veel te kort zijn. Het teleurgestelde
ministerie droop af, maar gaf zich niet gewonnen en legde contact met de orthomoleculaire
zakenman Gert Schuitemaker, een man die ooit
beweerde dat Moerman geen kwakzalver was,
en deze haalde Schoenthaler maar weer eens
naar Nederland.
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Patrick van Eeghem, ook in België onder
vuur • De voorzitter en de ondervoorzitter

van de Orde van Geneesheren tekenen beroep
aan tegen de “te lichte” sanctie die internist
Patrick Van Eeghem gekregen had van de WestVlaamse Orde. Van Eeghem werd in september
enkel met een berisping bedacht, omdat hij
een wichelroede gebruikte om een diagnose te
stellen. Het bericht stonde op 5 november in de
Artsenkrant.
De berisping had voor Van Eeghem enkel tot
gevolg dat hij niet kan toetreden tot de raden
van de Orde der Geneesheren. Hij kan dus
wel aan de slag blijven als arts. Ordevoorzitter
Denis Holsters en zijn Nederlandstalige ondervoorzitter Walter Michielsen laten in de
Artsenkrant van vrijdag weten dat ze de sanctie tegen Van Eeghem te licht vinden. Ze
stappen dan ook naar de Raad van Beroep.

Van Eeghem

Van Eeghem gebruikte zowel in zijn kabinet in
Kortrijk als in het Nederlandse Roosendaal een
wichelroede om diagnoses te stellen. Hij zou
ook chemotherapie ontraden hebben aan terminaal zieke kankerpatiënten, omdat ‘chemo
gif is’. In Nederland werd hij na een door IGZ
aangespannen tuchtzaak al levenslang als arts
geschorst ‘wegens bedrog van de ergste soort’.
Het Kortrijkse Groeningeziekenhuis had hem
daarop aan de deur gezet, zodat Van Eeghem
enkel nog aan de slag kan in zijn privépraktijk
in Kortrijk. l

l Kort l
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Gebedsgenezing in Amerika

18

Eind oktober werd de Californische gynaecoloog Bruce Flamm, die jarenlang geageerd
heeft tegen een infame publicatie in de Journal
of Reproductive Medicine (JRM) in 2001, waarin
zou zijn aangetoond dat bidden (‘intercessory prayer’) het succes van IVF-behandeling
kan verdubbelen, opnieuw vrijgesproken. Hij
schreef er vlammende stukken over en porde
iedereen op protest aan te tekenen tegen handhaving van de publicatie door aan de redactie
protestbrieven te schrijven. Velen, waaronder
ondergetekende, deden dat zonder ooit een
serieuze reactie van de redactie te krijgen. Men
handhaafde het artikel, ook nadat een der drie
auteurs R. Lobo, een gynaecoloog met een tot
dan toe normale reputatie en verbonden aan
de New Yorkse Columbia universiteit, zich
had teruggetrokken als auteur. Hem werd de
grond te heet onder de voeten toen Flamm
aannemelijk maakte dat met de studie gefraudeerd was en mogelijk helemaal nooit had
plaatsgevonden. Enkele jaren geleden werd de
eerste auteur, zelfbenoemd parapsycholoog
Daniel Wirth, veroordeeld en gevangen gezet
wegens paspoort- en identeitsfraude. De toen
nog enige auteur die niet gevangen zat was
Cha, een steenrijke Koreaanse gynaecoloog en
eigenaar van diverse IVF-klinieken zowel in
Korea als in de VS.
De redactie van het JRM weigerde het artikel

Cha

terug te trekken, omdat de auteurs dat zelf niet
deden. Precies zoals nu de Britse chiropractoren de mening van Singh over hun kwakzalverij niet met medische gegevens maar met
advocaten en rechtszaken trachten te stoppen,
zo deed Cha dat met Flamm. In eerste instantie
werd Flamm al eens vrijgesproken en eind
oktober werd dat arrest in Californie in hoger
beroep bevestigd. Volgens Bob Park (‘Opinions
are the author’s and not necessarily shared by
the University of Maryland, but they should
be.’) betekent dit arrest ook dat de erfenis van
Thales van Milete recht werd gedaan: deze beweerde tijdens de volledige zonsverduistering
van 585 voor Christus, dat elke waarneembaar fenomeen een natuurlijke oorzaak heeft.
Intussen kunt u het artikel in Pubmed dus nog
altijd gemakkelijk terugvinden, alsof er niets
aan de hand is. Bizar. l
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