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| £ Bij dit nommer behoort een bijvoegsel 
waarin de Kioakzalvervj met Hop-bitter wordt 
behandeld en waarvan een groot aantal af-, 
drukken beschikbaar is. — De leden die 
exemplaren van dat bijvoegsel wenschen te 
verspreiden, gelieven aan te vragen bij den 
uitgever. 

Amsterdamsche wondermiddelen. 
wi n 

Volgens de officieele sterftelijsten bedroeg te 
Amsterdam in het jaar 1880 het aantal kinderen 
beneden den leeftijd van vijf jaren aan hersenziek-
te overleden 450, dat is bijna 5°/0 van het bedrag 
van de geheele sterfte der hoofdstad. 

Terloops zij aangemerkt, dat dit cijfer het daar
mee overeenkomende in verschillende groote ge
meenten van ons vaderland ver overtreft, en dat 
men, bekend met Amsterdamsche gewoonten, on
willekeurig vraagt, of dit verschijnsel niet voor een 
deel mag worden toegeschreven aan het schromelijk 
misbruik van slaapstroop, waaraan vooral de mindere 
standen zich schuldig maken. 

In vele drogistwinkels 'wordt onder de bena
ming van slaap- of anijsstroop de zeker niet on
schuldige stroop van papaverbollen en, nog veel 
erger, somtijds een aftreksel van opium vermengd 
met gewone keukenstroop verkocht, en niemand 
toch zal het gestadig gebruik daarvan onschadelijk 
achten, of betwijfelen, dat daardoor een allernadee-
ligste invloed wordt te weeg gebracht op de zenuwen 
en hersenen van jonge kinderen. 

Nu mag men zonder eenige overdrijving aanne
men, dat minstens de helft der kinderen, die aan 
hersenziekte zijn bezweken, de smeerkuur hebben 
ondergaan , waarvan in het Augustus-nommer 
van dit maandblad een schets werd gegeven, en 
dat een groot aantal der herstelden of aan geheel 

»andere ziekten lijdenden volgens de zelfde methode 
behandeld zijn. 

Het gebruik van dien zoogenaamden hersenpot 
is geen nieuwigheid, integendeel, reeds sedert meer 
dan dertig jaren behoort het tot de Amsterdam
sche overlevering, dat men zoo spoedig mogelijk 
de gewone geneeskundige behandeling ter zijde 
moet stellen, en tot het aanwenden van den her
senpot overgaan, zoodra de dokter het woord „her-
senlijden" heeft uitgesproken, of wanneer een baker 
of buurvrouw het er voor houdt, dat de ziekte van 
het kind in het hoofd zit. Ofschoon het geloof* 
aan het wondermiddel het diepst geworteld is in 
de mindere standen, is het volstrekt geen zeld
zaamheid, vooral bij hopelooze toestanden, dat de 
meergegoeden en zelfs de hoogere klassen de 
smeerkuur als het laatste redmiddel beproeven en 

£- het is bijna ongeloofelijk — de verkoopster 
•*Mex zalf aan het ziekbed ontbieden. 

Op de vraag waarop steunt het bijna algemeen 
geloof aan dat wondermiddel, kan men, zonder iets 
aan de waarheid te kort te doen, antwoorden : op 

dezelfde gronden, als waarop een bewoner van den 
achterhoek nog heden ten dage gelooft aan het 
bestaan van heksen en toovenaars, namelijk bijge
loof en onkunde, die machtige bondgenooten der 
kwakzalverij. 

De volgende geschiedenis van den hersenpot, in 
veel opzichten een type van de meeste kwakzalvers 
middelen en zoogenaamde familiegeheimen, moge 
daarvan tot bewijs strekken. 

Meer dan dertig jaren geleden woonde te Am
sterdam ergens op de Prinsengracht eene vrouw, 
die een zekere vermaardheid had verkregen, in het 
behandelen van hersenziekten en het verkoopen van 
een zoo goed als onfeilbaar middel tegen die on
gesteldheid, vooral der kinderen. Die vrouw werd 
meermalen wegens ongeoorloofde uitoefening der 
geneeskunde of der artsenijbereidkunst vervolgd en 
tot geldboeten veroordeeld, hetgeen echter, zooals 
gewoonlijk, niet belette, dauzi j voortging haar 
hulp te blijven verleenen. 

Op rechterlijk bevel werd het wondermiddel nu 
en dan scheikundig onderzocht, en kwam men tot 
de kennis, dat de zalf als hoofdbeginsel kwik-
oxyde bevatte met reuzel vermengd, derhalve eeni-
germate overeenkwam met de roode praecipitaat 
zalf der apotheken. Door de geneeskundigen werd 
werkelijk destijds een dergelijke zalf, waarvan kwik-
oxyde of ook wel kwik het hoofdbestanddeel uit
maakte, in sommige gevallen van hersenlijden aan
gewend, en wellicht heeft een praatje van een 
apothekersknecht, door »een slimme vrouw aange
hoord , aanleiding gegeven tot het begin dier 
kwakzalverij. Men kan daarbij in aanmerking ne
men, dat in die dagen en nog tegenwoordig som
mige geneeskundigen, die er geen kwaad in zagen, 
het gebruik van dien hersenpot oogluikend toelie
ten, zoo zij al niet zelf de aandacht er op vestigden, 
en daardoor niet weinig hebben bijgedragen tot de 

I verspreiding der meening, dat die pot het middel 
i was bij uitnemendheid tegen hersenziekte. 

De zalfverkoopster van de Prinsengracht, sedert 
lang overleden, werd opgevolgd door die van de 
Bloemgracht, die op dezelfde wijze voortgaat als 

I een specialiteit in het genezen van hersenziekte, 
zich een niet. onaardig bestaan te verschaffen, en 
zeker met wat minder moeite, dan door het ver-

I koopen van borrels, haar kostwinning van vroeger 
I dagen. Een schaduwzijde van dat gemak is het 

gevaar, waaraan zij zich blootstelt om door de rech-
I terlijke macht vervolgd te worden wegens onwettige 
I uitoefening der geneeskunde, eene overtreding, die 

haar in den zomer van het vorige jaar een geld
boete berokkende van twee honderd gulden. Bij 
die gelegenheid bleek, dat de zalf door haar ver
kocht volstrekt niet meer de samenstelling had 

| van de oorspronkelijke zalf, en dat zij nog een tal 
van wondermiddelen verkocht onder allerlei dwaze 
benamingen, zoo als witte en zwarte beerenzalf, 
aambeien-, kneuzingszalf enz., en dat zij nu en dan 
voor geheele andere kwalen werd geraadpleegd, dan 

1 die van kleine kinderen, en waarvan de behande-
I ling zeker zelden aan vrouwen wordt opgedragen. 

Volgens haar eigen verklaring voor de rechtbank 
afgelegd, en waarvan de waarheid door scheikun
dig onderzoek is bevestigd, bestaat de hersen
pot uit een door sandelhout gekleurd mengsel van reu
zel, olijfolie, witte was, spijkolie en knokkelolie. De 
eerste vier stoffen zijn bekende zaken, terwijl knok 
keiolie tot de volksmiddelen behoort, die men soms 
in de apotheek vraagt, zoo als honden en muggen-
vet, zalf vanKlaasje uit den hemel,enz.waarvoor meest
al reuzel of een onschadelijke zalf wordt gegeven, 
wanneer de vrager niet wordt weggestuurd. 

Het kleuren der zalf geeft een juist denkbeeld 
van de wijze, waarop de kwakzalvers hunne slacht
offers bedriegen en misleiden; de oorspronkelijke 
zalf, die uit kwikoxyde en reuzel bestond, had een 
vuile paarsche kleur, die altijd in zulk een meng
sel ontstaat door ouderdom of het gebruik maken 
van meestal ranse reuzel der varkensslagers. Het 
verkoopen van die zalf is echter strafbaar, omdat 
kwikzalf of kwikoxyde met reuzel alleen door 
apothekers of bij een zekere hoeveelheid als han
dels artikel verkocht mag worden. De andere 
vette stoffen mogen door iedereen verkocht worden, 
zelfs al geeft men, om op die manier het grofste 
bedrog te plegen, er den naam van een geneesmid
del aan. Nu heeft men, om buiten rechtsvervolging 
te blijven, wie zal zeggen reeds sedert hoevele ja
ren, de stof, die het werkzaam beginsel moet zijn, 
onverschillig of er al of niet als zoodanig waarde 
aan gehecht moet worden, eenvoudig weggelaten, de 
kleur der oorspronkelijke zalf door sandelhout na
gebootst, en als een onfeilbaar middel tegen her-» 
senziekte, niets hoegenaamd niets anders dan gekleurd 
vet verkocht. ! 

Kan men zich oplichterij en misbruik van ver
trouwen van nog gemeener aard voorstellen ? 

Indien eens aan het ziekbed van een kind door 
hersenziekte aangetast, iemand den raad gaf een 
paar malen daags het hoofd, den hals en schouders 
van het kind met reuzel en witte was in te smeeren, 
het hoofd met een linnen muts te bedekken en 
volstrekt niet verder de voorschriften van den ge
neesheer op te volgen, hoevelen, zelfs onder de 
minst ontwikkelden, zouden dien raad opvolgen? 

Wellicht een enkele, immers de ondervinding 
leert dat raadgevingen op geneeskundig gebied, 
zelfs de ongerijmdste, vaak worden aangenomen, 
maar zeker toch weinigen, omdat reuzel en was 
bekende stoffen zijn waarvan iedereen weet, dat 
het gebruik er van hoogstens als een verzachtend 
middel kan dienen. Jk<; 

Dezelfde stoffen echter, onherkenbaar gemaakt 
door bedriegelijk aangebrachte kleur en geur, 
worden gretig gekocht en duur betaald, wanneer 
ze verkocht worden als een onfeilbaar geneesmiddel 
tegen hersenziekte door eene vrouw, wier brutali
teit, om aan een ziekbed haar raad te durven ge
ven, alle grenzen te buiten gaat, en door een kra
mer in geheime geneesmiddelen op den Heiligen, 
weg, die dezelfde zalf met een gebruiksaanwijzing 
verkoopt. Hoe lang nog zal het blind geloof aan 
de wondermacht van dat gekleurde vet bij arm en 



rijk te Amsterdam dikwijls blijken sterker te zijn I 
dan het vertrouwen op de hulp van den geneesheer, 
al heeft men sedert vele jaren aan menig ziekbed 
gesteund op zijne kennis en de vruchten zijner er
varing geplukt ? 

Amsterdam, September 1882. P . KKUYSSE. 

Berichten. 

Meer en meer beginnen de apothekers gezamenlijk te 
verklaren dat zij niet de hand willen leenen aan het 
bedrog der kwakzalverij. Bij hetgeen we in dit opzicht 
in het vorige nommer vermelden kannen we nu voegen 
dat alle ot' de overgroote meerderheid der apothekers 
te Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Nijmegen en Goes por 
advertentie in de plaatselijke bladen verklaard hebben 
geen Hop Bitter te verkoopen. 

Verder gingen evenwel de apothekers te Leeuwarden. 
Op het voorbeeld van Rotterdam, doch in eeuigszius an
dere bewoordingen, verklaarden zij in het geheel geen 
kwakzalversmiddelen meer te willen verkoopen. 

De advertentie met de onderteekeningen is als volgt : 

Le Ondergeteekenden, allen Apothekers te Leeuwarden, 
verklaren n i e t te'verkoopen zoogenaamde „Kwakzal-
middelen", waaronder zij verstaan al die middelen, welke 
per advertentie tegen één of meer kwalen aan het publiek 
worden aanbevolen. 

Zij zijn tot dezen maatregel overgegaan uit de overwe
ging van het bedrog, dat met die middelen gepleegd wordt 
en het nadeel dat daardoor aan het publiek wordttoegebracht. 

Leeuwarden, October 1882. 
H. Lam Azn. J. J. Bruinsma. 
P. Koumans Brouwer. T- W. v. d. Meulen. 
A. O- Swalue Asman. N. T. Haverschraidt. 
C. Sonnega F. O. Bloembergen. 
I. F. H. Kauwling. M B. Hoogmei. 
S. Stellingworff Bein tenia. Borgrink en Brandt. 
M. Kuipers. Plantenga en Albarda 

Er ontbreekt onder deze namen slechts die van één 
apotheker, doch deze schijnt eerlaug Leeuwarden met 
ter woon te zullen verlaten. 

Ook de Lieer C. P. TEN HOUTEN apotheker te Win
terswijk publiceerde een dergelijke verklaring in het daar 
verschijnend blad. 

De Leeuwarder apothekers beschouwen dus, blij keus 
deze verklaring, dia middelen ah kwakzalversmiddelen 
welke „per advertentie tegen een of meer kwalen wor
den aanbevolen." Dit is het kenmerk dat ook ons steeds 
het beste is gebleken, want het af keurens waa 1 dige eu 
bedriegelijke zit niet in de stoffen zelf maar in de wijze 
waarop zij worden aan den man gebracht. Die mid
delen welke dus in het geheel niet geadverteerd wor
den, (zooals de zoogenaamde huis middeltjes) en andere, 
die wel geadverteerd worden, doch zonder den naam 
vau eenige ziekte er bij te vermei len, zullen de apo
thekers welke bovenstaande verklaring onderteekend 
hebben, wel mogen verkoopen. De Geneeskundige 
Courant, die in haar nommer van 5 Nov. j 1. aan deze 
zaak een artikel wijdt, heeft dit over het hoofd gezien. 

Wij hebben vroeger enkele bladen genoemd (een 8 
tal) die geen kwakzalvers advertenties opnemen. Tot 
onze spijt moeten we daarvan een aftrekken. De toen 
genoemde Zierikzeesche Nieuwsbode doet sinds eenigeu 
tijd met de groote hoop meê en plaatst ook adverten
ties van kwakzalversmiddeltjes. 

Bij circulaire van 5 Juli 1882 is door het Ministerie 
van Binneulandsche Zaken en door dat van Justitie in 
't groot Hertogdom Hessen het volgende ter kennis I 
gebracht vau de district-ambtenaren. 

„Het is ter onzer keunis gekomen dat de Firma F. 
A. RICHTER te Rudolstad, die zich bij voorkeur toelegt 
op het verkoopen van geheim- en reklamemiddeleu , 
ook in het Groot-Hertogdom door agenten en kooplieden 
eene brochure laat verspreiden, die onder den titel van 
„Dr. Airy's Natuurgeneeswijze1 ' de hier beueden ge
noemde mengsels aanbeveelt tot genezing van alle mo
gelijke ongesteldheden. 

De samenstelling dier middelen wordt door de firma 
niet opgegeven, zij behooren dus tot de z. g. geheim-
middelen in den zin der wet. 

Volgens onderzookingen van verschillende scheikun
digen bestaan zij uit de volgende bestanddeelen — echter 
niet steeds in dezelfde verhouding. 

1. Pain-Expeller, een mengsel van tinctuur van 
Spaansche peper, geest van salmiak, karaferspi ritus en 
en verdunden wijngeest; waarde ongeveer 18 ets. (30 
pf.), verkoopprijs f 1.08 (1 M. 80 pf.) 

2. Sassaparillian, een aftreksel van de wortels van 
Sasaparil en Chma, met ongeveer 1 procent joodkali 
en een beetje honing; waarde 36 ets. (60 pf j , ver
koopprijs f2.70 (4 M. 50 pf.) 

3. Airy's pillen (Calming en Regulating-Pillen) be
staan uit ijzer poeder, jalappehars, poeder van jalappe 
en van althee mot eenig bitter planten-extract ; waarde 
21 cts., (35 pf,), verkoopprijs 60 ets. (1 M.) 

Deze mengsels bevatten derhalve zelfstandigheden, 
die bij sommige ziekelijke toestanden juist schadelijk 
voor de gezondheid eu verderfelijk kunnen werken ; 
bovendien is hun verkoop tot buiten verhouding hooge 
prijzen eeue oplichterij (Ausbeutung) van het onkundig 
publiek. 

Onder alle omstandigheden is het bereiden, het ten 
verkoop in voorraad houden, het verkoopen of op andere 
wijze afgeven dezer artsonjjbereidingen op straf vei boden 
aan elkeen, ook aan apothekers volgens het rijksstraf-
wetboek enz. (Hier volgt opgaaf der verschillende 
wetsartikelen ) 

Wij dringen er bij u op aan om het misbruik met 
deze geheim- en zwendelmiddeleu (Schwindelmitteln) 
door de meest doelmatige handelingen met kracht tegen 
te gaan." 

De zoogenaamde magnetiseur GUNTERS heeft ook te 
Leiden „ séances" gehouden en wel ten huize van 
den geneeskundige KIMMEL. De commissaris vin politie 
aldaar is zoo actief geweest om de zaak de noodige 
aandacht te schenken Een agent vau politie in burger 
kleeding heeft de „clairvoyante'* geraadpleegd en hem 
zijn daarna drie recepten afgegeven (door haar aan 
KIMMEL gedicteerd) omdat, zooals het advies luidde , 
de patient al gedurende drie jaar aan koorts leed, en 
wel dag aau dag. De mau had in geen drie jaar iets 
van koorts bemerkt ! 

Er is proces-verbaal opgemaakt. 

Een Professor als , . . . kwakzalver. 
Gelukkig- is het geen Nederlandsen hoogleeraar , 

wiens handelswijze wij openlijk moeten afkeuren , 
maar toch ook evenmin is het een zelfgemaakte 
„professeur" uit ' t buitenland of iemand , die zijn 
titel en waardigheid heeft gekocht aan eene z.g. 
Universiteit ergens in Amerika. 

' t Is een wettig benoemde leeraar uit ' t naburige 
Belg ië , Dr. MASOIN , professor in de physiologie 
aan de hoogeschool te Leuven en geen half ver
suft grijsaard , maar een jongmensch in de kracht 
van ' t leven en daarenboven membre de VAcadémie 
royale de médecine de Belgique. 

Op de eene of andere manier schijnt hij zich 
eene reputatie gemaakt te hebben voor de behan
deling 'van suikertefma (diabetes mellitus); zooals 
zelfs leeken zu Ten weten eene zoo goed als onge
neeslijke ziekte , maar van zee r , zeer langen duur, 
waarbij het er in de eerste plaats op aankomt om 
den levensregel zoo in te richten, dat alle schade
lijke invloeden vermeden worden en waarbij de 
geneesheer bij zijn lijders vooral zijne aandacht moet 
vestigen op de voeding- en spijsverteringsorganen , 
ten einde op doelmatige wijze de werkzaamheden 
van deze te regelen. Bij nauwlettende zorg en 
overigens gunstige omstandigheden kan bij deze 
ziekte het leven langen tijd worden gerekt. 

Eene lijderes te Utrecht, Mevrouw B. was,gelijk velen 
aldaar, het gerucht ter oore gekomen van de geluk
kige behandeling dezer kwaal door den Leuvenschen 
professor, ' t Is ons gebleken, dat dit gerucht 
overdreven was ; bij enkele zeer geachte personen, 
wier namen algemeen en ter aanbeveling genoemd 
werden , als zouden ook zij de hulp van MASOIN 
hebben ingeroepen , bleek dat dit niet het geval 
was geweest. Slechts van één is zulks bekend. 

Overigens doet dit er niet toe , het gerucht be
stond en de bedoelde lijderes liet buiten weten van 
haren gewonen geneesheer Dr. MASOIN komen en 
moest voor zijne visite ƒ 1 0 0 betalen; ' t geen niet 
te veel was, den niet geringen afstand in aanmer
king nemende. 

Toen hij de zieke had onderzocht en bij deze 
dezelfde ongesteldheid had onderkend als de huis
dokter van de pa t ien te , zeide hij den volgenden 
dag een geneesmiddel te zullen toezenden , dat in 
Utrecht niet kon klaar gemaakt worden en waar
van de samenstelling een geheim was en ook moest 
blijven, mede omdat, zooals hij later schreef „heb 
geheim dezer druppels zijn voornaamste middel van 
bestaan ui tmaakte." 

De professor voegde er nog bij, op eene vraag 
dienaangaande , dat elk ander geneesmiddel naast 
zijne droppels overbodig zou zijn. 

Toen de gewone geneesheer van de patiente, de 
arts DE KOFF , den volgenden dag van het bezoek 
hoorde , schreef hij aan Dr. MASOIN , om h e m , 
als medicus, de samenstelling der druppels te doen 
weten ; dat hij in dat geval bij uitzondering de pa

tiente zou toestaan ze als proef te gebruiken en de 
verdere behandeling kon op zich nemen, om zoo 
de omstandigheden het eischten ' t een of ander 
voor te schrijven ; zoo niet dan moest hij de lijde
res geheel voor zijne verantwoording laten. Na 
drie dagen nog geen antwoord. Intusschen was de 
patiente reeds zes dagen zonder ontlasting. 

Met aandrang herhaalt de huisdokter zijn vraag, 
waarop eindelijk het antwoord volgt , dat bij zijne | 
druppels alle andere geneesmiddelen kunnen gege
ven worden, doch dat de professor weigert het 
recept mede te deelen. Hij voegt er nog de op
merking aan toe, dat eene ervaring van tien jaren 
hem geleerd hebben veel vertrouwen te stellen in 
dit geneesmiddel. 

De geneesheer te Utrecht telegraphiert daarop , 
dat hij moet blijven weigeren zijne patiente iets te 
geven voor stoelgang , indien hij geen opheldering 
ontvangt ; als antwoord telegrapheert Dr. MASOIN 
aan den echtgenoot der dame „applicez quelques 
gouttes de l'huile de croton avec prudence.'' 

Met k r a c h t , zoo schrijft ons de arts DE KOFF, 
van wien wij onze mededeelingen hebben , waar
schuwde ik de lieden tegen dit moordmiddel en in
derdaad het verdient dien naam. Zelfs een leek 
zal het begrijpen, als wij hem mededeelen, dat 
het een der hevigst werkende purgeermiddelen is; 
dat inwrijving , uitwendig op de huid , reeds rood
heid en puisten doet ontstaan en dat wanneer een 
geneesheer een recept geeft , waarbij aan iemand 
meer dan een enkelen druppel in eens wordt voor
geschreven , de apotheker dit recept niet mag ge
reed maken , indien de geneesheer niet door een 
bijzonder teeken op het recept heeft te kennen ge
geven , dat het geene vergissing is , maar dat hij 
hier met een bijzonder geval te doen heeffc. 

En nu roekeloos aan eene zwakke vrouw , uit
geput door jarenlang lijden, den raad gegeven : 
neem eenige druppels ; zeker , er staat bij : met 
voorzichtigheid, doch wat heeft zulk eene aanwij
zing voor een leek te beduiden ! Kan ook de 
meest angstvallige er uit lezen , dat hij niet ten 
minste twee of drie druppels zou mogen nemen ! 
Of heeft het niet veeleer den z in , dat men ge
rust een druppel of vijf, zes , maar niet tien of 
twintig moet gebruiken ! W e l n u , was deze raad 
opgevolgd , de dood zou er in dit geval het ge
volg van geweest zijn. 

Trouwens, wat echter 'niet tot verontschuldiging 
van • Dr. MASOIN kan s t rekken , de Nederlandsche 
wetten zouden dit ongeluk misschien nog voorko
men hebben. Indien de echtgenoot van de lijderes 
croton-olie had willen koopen , had hij zich moe
ten vervoegen bij een apotheker , bij wien hij be
kend was , met eene schriftelijke en onderteekende 
aanvraag , waarbij opgaaf gedaan was van het 
doel waartoe deze zelfstandigheid moest dienen. 
Wanneer de apotheker het middel alsdan had afge
leverd , zooals de wet voorschrijft „in een verze-

| geld voorwerp en daarop nevens den naam het 
woord vergift duidelijk ui tgedrukt" , zou men het 
a l l icht , bij al het vertrouwen op den professor, 
toch niet hebben durven geven. De apotheker te 
Utrecht, de heer VAN OLST, weigerde dan ook bepaald 
op het telegram vau MASOIN de croton-olie af te 
leveren. 

Thans trad de geneesheer tusschen beiden ; om 
erger te voorkomen en tevens de overtuiging te 
geven van de roekelooze handelwijze van MASOIN, be-
sljot hij een recept met croton-olie te geven , be
vattende een halve druppel in iedere pil ; uitdrukke
lijk gaf hij nog- te kennen , de verantwoordelijkheid 
voor de gevolgen niet op zich te nemen. De pa
tiente zelf wilde bepaald de croton-olie beproeven. 

De patiente gebruikte één pil en de uitwerking 
was allerellendigst : hevige benauwdheid , braking 
enz. , doch geene ontlasting. Toen eerst gingen 
de oogen open ; de geheimzinnige droppels werden 
ter zijde gezet en een heel gewoon laxeermiddeltje 
door den geneesheer voorgeschreven, gaf de zoo 
hoogst noodige verlichting binnen een paar uren. 

Den volgenden dag echter stierf de lijderes, uit
geput , de laatste oogenblikken nog bezwaard door 
de onaangenaamheden bij de geneeskundige behan
deling ondervonden. 

Nog dient vermeld dat de professor bij zijn be
zoek aan de patiente haar had verboden ook het 



zachts werkend purgeermiddel te gebruiken, als 
zijnde dit zeer nàdeelig voor het darmkanaal en 
enkele dagen later durfde hij zonder haar weer te 
zien zulk een moorddadigen raad geven ! 

Het lid der Vereeniging, de heer D. TEESSEN, apo
theker te Rotterdam , heeft het geheim-middel on
derzocht , dat>in een fleschje van ongeveer 25 
gram inhoud, tegen rembours van ƒ2.50 uit Ant
werpen werd toegezonden, 't Is een oplossing van 
12,4 milligram Kalium permanganaat op 1 gram 
water ; 't bieek bovendien dat voor de bereiding 
geen scheikundig zuivere stof was gebruikt. 

Wanneer wij aan de leden van de Académie 
royale de médecine de Belgique deze samenstelling 
melden, door toezending van dit blad, kan de Leu-
vensche hoogleeraar zich dus ontslagen achten van 
de moeite , zooals hij schrijft „de le communiquer 
un jour ou l'autre probablement à l'Académie" , 
waarbij eene ongelukkige lijderes, die hij aan haar 
lot overliet, zeker niet gebaat zou zijn. 

Uit de analyse blijkt dus dat de bewering een 
leugen i s , alsof de druppels door den apotheker in 
Nederland niet bereid en afgeleverd zouden kun
nen worden. Om dit aan het licht te stellen heb
ben wij 't bovenstaande medegedeeld, maar ook 
om te doen zien 1°. dat wanneer geldzucht zich 
van den medicus meester maakt ; zelfs eene eer
volle positie niet terughoudt van kwakzalverij; en 
vooral 2°. om nogmaals door een sterk sprekend voor
beeld in't oog te doen springen, dat elk zich voorge-
waarschuwd moet houden , wanneer een geneesheer 
zich met geheimzinnigheden omringt. Al zouden 
gunstige reputatie en aanbeveling ook het tegen
deel doen verwachten , hij is niet te vertrouwen. 

Terwijl wij ten slotte nog de vraag doen : wat 
te denken van een Hoogleeraar in de geneeskunde, 
die tien jaren lang bekend is met een geneesmid
del tegen een bijna ongeneeslijke ziekte, van welks 
voortreffelijkheid hij zelf zegt overtuigd te zijn en 
dit voor zijne medemenschen geheim hondt ! 

r Ons oordeel over de audiphoon. 
Dr. S. SR. COROKEL te Leeuwarden heeft in no. 

7 van dit blad iets over de audiphoon van den 
Heer LEFÈBRE te 's Gravenhage geschreven en als 
zijn oordeel uitgesproken dat deze vinding tot het 
gebied behoort waartegen door ons wordt te velde 
getrokken. In no. 9 hebben we daarop een artikel 
van Dr. J . A. VAN DER STOK te 's Gravenhage ge
plaatst, waarin de beschuldiging van kwakzalverij 

E tot den Heer LEFÈBRE gericht, werd weerlegd, doch 
daarbij het antwoord van Dr. CORONEL, die meende 
niets van zijn veroordeelend vonnis te moeten 
terugnemen. 

Daarna hebben wij nog verscheidene brieven 
over dit onderwerp ontvangen, te talrijk en te 
lang om ze in ons klein blad met eene nieuwe be
spreking door Dr. CORONEL te kunnen opnemen. 
Daar wij echter raeenen dat onze inlichtingen van 
weerzijden nu volledig zijn, en wij ook vóór ons 
hebben liggen al de aankondigingen en prospectussen 
waardoor de Heer LEFÈBRE zijn instrument bekend heeft 
gemaakt, zullen we ons eigen oordeel uitspreken , 
onafhankelijk van dat van een der personen die de 
zaak tot nu toe in ons blad behandelden. 

De audiphoon is geen instrument dat aan alle 
of ook slechts aan de meeste dooven of hardhoo-
rigen hulp kan verschaffen. Doofheid kan vele, 
zeer verschillende oorzaken hebben en slechts in 
enkele gevallen kan door de audiphoon, die tegen 
de bovenste rij tanden of tusschen de tanden moet 
gehouden worden, baat worden gevonden. Van 

| een 300-tal patiënten die het werktuig hebben 
beproefd, werden slechts 11 er door geholpen. 
Het is dus duidelijk dat het in geenendeele een 
universeel middel tegen doofheid of hardhoorig-
heid is. 

De Heer LEFÈBRE heeft echter, in geen zijner 
advertentiën en prospectussen, ooit iets anders be
weerd. Hij heeft wel gezegd dat een gezond gebit 

- een vereischte is , doch niet dat dit de eenige 
voorwaarde is om door het instrument geholpen te 
worden. Ook heeft hij bericht dat bij niet-doof-
geborenen goede resultaten zijn verkregen, doch niet 
dat dit bij alle niet-doofgeborenen het geval is. Hij 
heeft zich dus onthouden van de overdreven en 

- leugenachtige beweringen, die het kenmerk zijn der 

kwakzalverij. Het doet ons daarom genoegen 
te kunnen verklaren, dat wij in de wijze waarop de 
Heer LEFÈBRE te 's Gravenhage zijn audiphoon debi
teert , geen kwakzalverij zien. 

Een onderscheid in den prijs, waarvoor het 
werktuig aan den een en aan den ander is gele
verd , vindt zijn verklaring in het verschil tusschen 
de onderscheidene vormen, waarin het door den 
Heer LEFÈBRE vervaardigd wordt, — De Heer VAN ER-
KEL te Zutphen verzoekt ons te melden dat zijn zaak 
aan een ander is overgedragen en hij noch zijn 
opvolger zich verder met de fabricatie van audi-
phonen bezighoudt. 

De Magnetiseur Gunters. 
In de laatste nom mers van ons blad zijn de zoo

genaamde séances van den zoogenaamden magneti
seur GÜNTER tweemaal behandeld. Eerst heefc de 
gep. Ie officier van gezondheid B. G. VAN DER HEGGE 
ZIJNEN een verhaal gegeven van eene séance te 
's Gravenhage en van het aandeel dat een genees
kundige, de arts J.P. ANEMA te Scheveningen, daaraan 
had. Daarna heeft Dr. J. C. BOLLE een dergelijke 
séance te Middelburg beschreven en doen zien hoe 
de geneeskundige J. KIMMEL te Leiden daaraan 
zijne medewerking verleende. 

Die medewerking van een geneeskundige ver
schaft de magnetiseur GÜNTERS zieh om, zoo moge
lijk , buiten vervolging wegens onwettige uitoefe
ning der geneeskunst te blijven. Deze medewer
king is echter geheel passief; de geneeskundige 
brengt slechts de recepten op papier die door de 
zoogenaamde somnambule worden voorgezegd. De 
geneeskundige is dus de vkj-g, die de lading voor 
vervolging wegens wetsovertreding moet behoeden. 

In de stukken (waarover iets naders in de cor
respondentie) die de bedoelde twee beeren ANEMA 
en KIMMEL ons hebben gezonden om hunne han
delwijze te verdedigen, en waarin zij dus moes
ten aantoonen dat zij ten onrechte de handlangers 
van kwakzalvers genoemd worden', laten zij beide 
de hoofdzaak zoo goed als onaangeroerd. De 
eerste zegt er niet anders van dan dat een bro
chure van hem over somnambulisme ter perse is; de 
tweede deelt mede dat hij tot de handelwijze is 
overgegaan om j het spiritisme, waarvan hij zich 
gaarne een aanhanger noemt, zooveel mogelijk 
te onderzoeken. 

Het spiritisme (en. daartoe rekenen wij ook hetfc 

somnambulisme) zou dus ter verdediging moeten 
strekken van datgene, wat onze twee geachte 
medewerkers , en ook wij, rondweg gewone 
kwakzalverij noemen. Wij nemen deze verdedi
ging niet aan. Het spiritisme heelt met de 
geheele zaak niets te maken. Wij beschouwen het 
spiritisme als eene groote en treurige dwaling. 
maar wij stellen het niet gelijk met bedrog. Er 
zijn ernstige, eerlijke, oprechte aanhangers van 
het spiritisme en wanneer deze zich ook op het I 
gebied van de geneeskunde begeven, achten wij 

| de zaak dubbel treurig, maar kwakzalverij d.i. be
drog vinden wij daarin niet , al willen wij er 
iedereen voor waarschuwen zich er mede op te 
houden. 

Doch in de bedoelde twee gevallen was van ! 
het eigenlijke en eerlijke (ofschoon naar onze mee- j 
ning dwalende) spiritisme geen sprake. Geen der 
woordvoerders van het spiritisme heeft erkend dat 
de bewuste GÜNTERS, die het land met zijn somnam- ' 
bule doorreist, een eerlijk spiritist is. Geen der 
Nederlandsche schrijvers over het spiritisme heeft i 
hem verdedigd, toen hij het eerst in ons blad een 
kwakzalver werd genoemd , en dat niettegenstaande 
juist de Spiritisten, zij mogen dan dwalen, als 
personen bekend staan, die veel voor hun overtui
ging over hebben en zeker een in hun oog zoo 
onrechtvaardig aangevallen broeder niet zonder ver
dediging zouden laten. 

Er is van dezen GÜNTERS niets anders te denken 
dan dat bij een gewoon kwakzalver is , die zelf 
zeer goed weet dat hij het publiek bedot, en als 
masker het spiritisme gebruikt. Twee jaar gele
den woonde hij in de Kerkstraat te Amsterdam en 
was kroeghouder en nachtwerker bij het rioolwezen. 
Later trok hij naar een ruim huis in de Tessel-
schadestraat, en plaatste een groot bord aan zijn deur 
met het opschrift Gunter, Magnetiseur. In zijn 

eerste betrekking kan hij een eerlijk man geweest 
zijn. 

De Kwakzalverij voor 150 jaren. 
De heer L. P. SCHMIDT , arts te Amsterdam, 

zendt ons de volgende aardige staaltjes van de 
wijze waarop bijna 150 jaar geleden de kwakzalvers 
in ons land adverteerden : 

I. Het opregte goudpoeder, 't welk veel in gebruyk 
is bij Luyden van Aenzien, en andere, dewelke de 
schielyke en uytneemende werking van 't zelve on
dervonden hebben ; werd gedebiteerd tot Amsterdam 
bij JAQUES BAÜCHERE , in de Oude Loyerstraet by de 
Prinsegragt in een Kruydenierswinkel ; tot Rot
terdam bij ELIE PALATRET , Koopman bij de Beurs ; 
en tot Utrecht bij E. NEAULME , Boekverkooper. 

Dit dierbaer en aengenaem Middel werkt op ' t 
oogenblik in Duyzelingen , Flaeuwtens, Sufifocatien 
en voornamentlyk in alle Qualen die het Hert en 
de Herssens raken; de Fles is te bekomen voor 
een Ryksdaelder ; ook zijn er van twee Ryksdaelders 
na ad venant de grootte. Men heeft by yder 
Fles een gedrukt Blaedje, waerin aengeweezen word 
deszelfs deugd en gebruyk. 
(s'GravenhaegseMaendaegseCourantvan 20 Jan. 1738.) 

II. G. TER HORST, Kaeskoper in de Nes, regt over 
de Halsteeg t' Amsterdam, en -de wed. B. BOUWMEES
TER op de Hoogstraet over 't Oude Gemeenlands 
huys tot Rotterdam, hebben in Commissie te koop, het 
vermaerde Cantons Theemerg de Roose, 't 
welk niet alleen alle soorten van Thee, hoe muf of 
bedorven, hersteld, en een altyd heerlyke en 
aengename fyne smaek en lugt geeft, maer ook de 
slegste Thee, hoe bamboesig, in een beste doet 
veranderen, het flesje 24 stuyvers : Nog by de
zelve de beroemde Montpellierse Savonetten om de 
handen en armen & c. te wassen, waer door die 
sneeuwit, zagt en liefFelijk van reuk worden, het 
doosje 12 stuyvers. 

III. De beroemde en alom berugte Zwitserse Kruy-
derThee, welkers dierbare kragten en werkingen niet 
te bepalen zijn, nemende wonderlyk weg alle Hoofd-
Borst- Lenden- Maeg- Coiyk- Jigt- en Leedepynen 
Loomheden, alle Koortsen, Lammigheden, Maegquae-
len, Braekingen, verlooren Eetlust, gaet in nuttigheyd 
en werkinge alle Meydranken, en in smaek en 
geur alle soorten van Thee verre te boven : werd 
in Commissie bij D. WILDERLING in de Nes in 't 
Sterretje over 't Oude Melkmeysje t' Amsterdam, 
Rotterdam de wed. HAESVERRERG , Dord Walpot, en 
Middelburg MEERKAMP verkogt; het Paket 12 stuyvers. 
(Amsterdamse Donder daegse Courant van 2 Juny 1740.) 

IV. De Heer CORDIER, woonende te Parys, die alleen 
het geheim bezit van 't prepareeren der zoo-genaamde 
Peaux Divines, ofte geprepareerde Vellen, welke 
door de Doctoren van 't Hof geapprobeerd zyn en 
nog meer door een oneindig getal Curen, welke 
daar door daaglyks gedaan worden, maakt bekend 
dat men dezelve Peaux Divines, ofte geprepareerde 
Vellen, kan vinden te Amsterdam by METAYER, woo
nende in de Kal verstraat by het fransche Coffyhuys; 
en in 's Gravenhage by GUIYOT in het Nieuwe 
Voorhout: Dezelve Vellen verdry ven de Hoofdpyn 
Zinkingen , Draajingen in 't Hoofd ; Flaauwtens, 
Duizelingen, Geruis en t' Gehoor, Beroertens, Ver
koudheden, Heup-Jicht, Gezwellen , Blessuuren, 
Zweeren , als anders ; en veroorzaaken door de 
transpiratie bevryding en verlossing van kwaade 
Humeuren en Scherp tens in het Bloed. 

Welke geprepareerde Vellen meer dan 20 Jaaren 
zonder dat dezelve bederven, kunnen worden bewaard. 
By de geeiie, die de gemelde Vellen verkopen, is een 
gedrukt Biljet te bekomen op wat wyze dezelve 
gebruikt worden. 
(Leydse Vrydagse Courant van 19 January 1142.) 

V. De Tinctura Stomachica Anglicana of Engelse^ 
Maeg-Tinctuur, om deszelfs uytniuntende en nutte 
werkingen in alle maegziektens zonder onderscheyd,j 
in geheel Europa zo beroemd , roeyende in korten 
tyd uyt , alle Walgiuge, Brakinge, Zuure en Gal-
agtige opgeevingeu, alle pynen, krimping en 
Vreetinge der Maeg, Bezwaerdheyd der Spyzen, 
Wurmen der Maeg, & c. Wonderlyk hersteld het 
Appetyt. Is in Commissie by D. WILDERING, (adres 
als in No. III). 
(s'Gravenhaegse Vrydaegse Courant van 9Maert 1742.) 

Men ziet dat het voornaamste verschil met de 



advertenti e's van de hedendaagsche kwakzalvers be
staat in . . . . de spelling. De aard der bedrie-
gelijke aanbevelingen is niet veranderd. Het publiek, 
dat toen zoo wel als nu aan die aanbevelingen het 
oor leende , is dus in die anderhalf eeuw , in één 
opzicht a l t hans , niets wijzer geworden ! 

Gevaarlijke Granules. 
Als een staaltje hoe onverantwoordelijk en ge

vaarlijk het is om depôtmiddelen in ' t bereik van 
een ieder te stellen en hoe lichtvaardig dikwerf 
met dergelijke middelen omgesprongen w o r d t , wil 
ik een geval meedeelen, dat mij dezer dagen in 
mijn praktijk voorgekomen is. 

Het betreft n.1. niets minder dan eene vergiftiging 
tengevolge van het gebruik op eigen hand van Gra
nules Nativelle, welke digitaline bevat ten, die eene 
jonge dochter in mijne woonplaats tegen slapeloos
he id , waaraan zij eenige dagen lijdende w a s , in
nam. Hare zuster , die eenigen tijd in Parijs had 
gewoond en aan wie diezelfde granules ook tegen sla
peloosheid waren aangeraden, had haar die bezorgd en 
zij in de meening dat „zoo'n klein pilleke niet helpen 
kon' ' , zooals zij zich uitdrukte, nam er een twintigtal 
in plaats van één enkele te gelijk i n , waarna dan 
ook de gevolgen niet uitbleven, d. w. z. niet de 
te verwachten rus t , maar al de verschijnselen van 
vergiftiging, zoodat ik het volkomen beeld van digita-
line-vergittiging te zien en onder behandeling kreeg. 
Patiente verkeerde in een levensgevaarlijken toe
stand, dank zij echter het welgelukken van de 
aangewende therapie is zij behouden gebleven of
schoon veertien dagen nadien nog enkele vergifti-
gings-verschijnselen , als : gezichtsverduistering, 
speekselvloed en vertraagde pols en ademhaling, 
niet geheel en al geweken waren. 

I k acht het van nut dat dergelijke gevallen 
onder ' t oog komen van ' t algemeen , reden waarom 
ik er hier melding van maak. 

Het publiek worde hierdoor nogmaals onderricht 
dat er onder de depôtmiddelen behalve onschuldige 
ook zelfs zeer vergiftige zelfstandigheden voorkomen, 
die het leven van hen, die niét weten in welke 
ziektegevallen en op welke wijze ze toetedienen, in 
gevaar brengen kunnen. 

Huls t , 5 Oct. ' 82 . 
T. F . MARTIN, 

Geneeskundige en Plaatsv. Lid v. d. 
Geneesk. Raad v. Zeeland. 

Uit België. 
In alle naburige landen komt aan de orde het 

onderzoek naar de beste wijze waardoor de kwak
zalverij in haar tegenwoordigen vorm kan worden 
tegengegaan. 

In België , waar op geneeskundig gebied nog 
dezelfde wetten van kracht zijn, die tot het jaar 
1865 in Nederland hebben geheerscht,- wenscht 
men door wijziging in de Instructie's van apothekers 
en drogisten hulp aan te brengen tegen het schaamte
loos debiteeren van allerlei middeltjes door sommigen 
hunner. 

Een artikel daarover handelende in de Mei-afle
vering van het Journal de Pharmacie ui t Antwerpen 
eindigt met de volgende ontboezeming, die wij 
overnemen omdat zij in vele opzichten ook voor 
Nederland gelden kan. 

„ Zooals wij ' t al zoo dikwijls hebben aangetoond, 
zoolang men aan de verkoopers van specialiteiten 
zal toestaan om zich direct tot het publiek te 
r ichten, om de zieken te bedriegen door valsche 
beloften, zich grondende op getuigschriften van 
geneeskundigen die meehelpen, of van lieden, die 
betaald worden om te verklaren, dat zij door de 
aangekondigde middelen op wonderdadige wijze zijn 
genezen, zoolang zal men de kwakzalvers, met of 
zonder diploma, niet kunnen beletten om het licht-
geloovig publiek uit te buiten. 

„De advertentie's betreffende medische en phar-
maceutische onderwerpen, moeten slechts opgeno
men mogen worden in die bladen, welke uitsluitend 
zijn bestemd voor geneesheeren en apothekers; al 
de andere gebruikelijke manieren om de wónder-
werking van z. g. speciale geneesmiddelen algemeen 
bekend te maken en om de wijze van gebruik te 
doen kennen, moeten verboden worden ; zooals 
advertentie's in de gewone, politieke bladen, stroo-

biljetten, brochures, prospectus, gebruiksaanwijzin
gen enz. 

„Wij weten het zeer goed, de minister die deze 
maatregel durft voorstellen, zal de pers tegen zich 
in opstand brengen, die van deze advertentie's enz. 
leeft; maar het publiek belang gaat boven de be
langen van de eigenaars der nieuwsbladen en de 
eerbied voor de vrijheid van drukpers moet zich 
niet uitstrekken tot zinlooze dweperij toe (fétichisme); 
deze vrijheid, als elke andere , heeft hare grenzen 
en mag niet dienen tot aanmoediging van oneerlijke, 
soms zelfs misdadige handelingen." 

Boekaankondiging. 

De aard en samenstelling van een 
tal zoogenaamde geheimmiddelen of geheime 
geneesmiddelen, verzameld door È. J. OP-
WYRDA. Tweede vermeerderde uitgave. — 
Bieren, G. G OPWYRDA. 57 bladz. Prijs 50 et. 

Dit boekje wordt ons door den uitgever ter bespre
king toegezonden en we wijzen er met genoegen op om
dat het geschreven is voor het doel, waaraan ons maand
blad uitsluitend is gewijd. Men vindt hier van een 
zeer groot aautal in de nieuwsbladen geadverteerde 
middelen, zoowel oude als nieuwe , de samenstelling 
vermeld en het werkje kan daardoor nuttig zijn tot 
voorlichting van velen. 

Ieder heeft zoo zijne eigene methode om het publiek 
te waarschuwen en die van den Heer OPWYRDA. is niet 
de onze. Wij zouden niet alleen bij Aliens Hairrestorer, 
maar ook bij de ßerkenoliebalsem, Eau des Fées en 
Injection Brou wegens het loodgeha,\te op het gevaar
lijke van het gebruik gewezen hebben, zoo ook niet alleen 
bij de Kalosine doch mede bij de Zalf tegen zomer-
sproeten (blz. 53) een waarschuwing hebben geplaatst om 
de aanzienlijke hoeveelheden kmk'zilver daarin. Evenmin 
zouden wij van Holloway-, Urbanus-, Sehr•euder'spillen 
en vele andere aloë als voornaam bestanddeel hebben 
genoemd, zonder het groote publiek, waarvoor het j 
boekje bestemd is, ernstig het nadeel, dat van het her
haalde gebruik daarvan het gevolg is, onder het oog 
te brengen. Ook zouden wij van middeltjes waar
voor nog steeds druk reclame wordt gemaakt, wat 
meer zeggen dan b. v. van Seigelstroop niet anders dan 
„een onzinnig afstreksel van een tal van kruiden met water 
tot stroop gebracht"; en als de gebruikto bron het gaf, | 
•zooals bij Theophiles haarlcleursel ook de quantitieve . 
samenstelling vermelden en de verbazend hoogen prijs 
waarvoor hot verkocht wordt. 

Dat de schrijver vele malen onze twee boekjes tegen do i 
kwakzalverij en dit Maandblad als bronnen gebruikt 
heeft, doet ons genoegen, al zal het misschien op som
migen een vreemden indruk maken, dat hij dit bij geen 
enkel middel vermeldt en b.v. wel de Duitsche Industrie 
Blätter als bron noemt. 

Doch, zooals wij zeiden, de heer OPWYRDA heeft zijn 
eigene methode. Zijn boekje zal ongetwijfeld nut 
doen en van harte wenschen wij het vele koopers toe. 

Kleine Mededeelingen. 

Van kleur en naam veranderd. 
Ruim een jaar geleden deelden wij de samenstelling mede 

van de zoogenaamde Kriegels likdoorntinctuur. Het was 
een klein fieschje met een kleurloos vocht dat azijnzuur 
bleek te zijn. Het werd voor een gulden verkocht terwijl 
het nauweliiks de waarde van een dubbeltje had. Zoo als 
vele middeltjes komen en gaan, is ook dit sedert uit de 
advertentie-kolommen verdwenen. Doch nu onlangs kwam 
er iets nieuws van denzelfden aard. In vele bladen vinden 
we een advertentie die aanvangt met de woorden : Eene 
hoogstgewichtige uitvinding heeft de scheikundige doder Le 
Fries gedaan ; dezelve bestaat in een exteroogen-tinctuur enz. 
f 1000 wordt aan een ieder betaalt die na het gebruik dezer 
tinctuur nog exteroogen heeft. 

Het lid onzer vereeniging de Heer D. VAN DER WEERD, apo
theker te Kampen, heeft de moeite genomen dit te onderzoe
ken. En ziet, het is precies hetzelfde als die eerste tinctuur, 
doch nu met een beetje karmijn roodgekleurd! De „lijders" 
die bemerkt hebben dat hun likdoorns door het gewone azijn
zuur niet verdwijnen, kunnen nu het gekleurde azijnzuur eens 
gebruiken en daarvoor op nieuw een gulden betalen. Want 
de prijs, en dit is nog al edelmoedig van den fabrikant, 
is dezelfde gebleven, zoodat ook nu de winst maar 900 
percent is ! 

Wij zagen bij dit middel een lid van een klasse van per
sonen als depôthouder optreden, die we nog niet in dienst 
der kwakzalverij hadden gevonden. Een schoenmaker was 
depothouder van het likdoornmiddel, ' t Is te hopen dat hij 
maar niet, om veel er van te verkoopen, de schoenen van 
zijn klanten te nauw maakt. Draagt een ieder behoorlijk 
passende schoenen, dan zullen uit gebrek aan eksteroog'en 
spoedig alle likdoorntincturen verdwijnen. 

tegenover den heer VAN DER HEGGE ZIJNEN zoekt te verde
digen wat de bijzaken betreft. (Voor de hoofdzaak zie men | 
ons artikel met het opschrift de magnetiseur Gunters). De 
heer v. D. H. Z. heeit ons daarop een antwoord gezonden. 

Verdediging en antwoord meenen wij aldus te kunnen 
weergeven : 

lo. De heer A. beweert nooit f50.000 voor de genezing 
van een hooggeplaatst persoon te hebben geëischt. De heer v. 
D. H. Z. zegt dat deze ontkenning gemakkelijk valt, daar 
HERTOG V. B. sedert overleden is en ook Dr. ADDINK , die 
hem daarna behandelde, niet meer tot de levenden behoort« 

2o. De heer A. beweert dat hij niet de ouders van een 
jonge dame heeft overgehaald om hun dochter ten zijnen j 
huize te laten verplegen en toen van de niet bijzonder ge
fortuneerde menschen ontzaglijk hooge sommen zou ver
langd hebben, maar dat hij integendeel wel eens een jonge 
dame gratis (!) bij zich te Scheveningen heeft verpleegd. 
De heer v. D. E. Z. antwoordt dat A. dan zeker met zrjn 
geheugen in de war is, daar hij thans de bedoelde jonge 
dame onder behandeling heeft en zijn inlichtingen juist zijn. 

Ook van den heer J. KIMMEL ontvingen we een brief om 
zich tegenover DR. J- C BOLLE te verdedigen. Die brief, 
bevat in zeer veel woorden de mededeelmg dat de heer K. 
voor een raad van discipline ter verantwoording geroepen is 
die aan de afdeeling Leiden, van de maatschapprj voor genees
kunde, rapport zou .uitbrengen, maar dat die zaak nog niet 
is afgeloopen. Verder wordt daarin uitvoerig behandeld de I 
vraag of de heer K. bij de bewuste séance al of niet „met 
geopenden mond en domme oogen" naar de wijsheid van de 
clairvoyante heef t geluisterd. Al was zijn mond bij die ge
legenheid potdicht en stonden zijn oogen zeer snugger, hij 
zal moeten erkennen dat dit tot de zaak zelf niets afdoet. 

M. te R. De vervalsching van levensmiddelen grenst wel 
aan de onderwerpen die wij behandelen, doch wegens den 
overvloed van stof, en om onze krachten te concei.treeren, 
blijven Wij ons bepalen tot het gebied der kwakzalverij in 
engeren zin. 

W. D. 1. te R. Die zaak zullen we later wel eens be
handelen. S. te R In een der volgende nommers. 

Vele stukken moesten wegens plaatsgebrek blijven liggen. 

Herhaalde Waarschuwingen. 

Correspondentie, 
Een paar zaken, waarover we onmogelijk de ontvangen 

stukken kunnen plaatsen, moeten we hier afdoen. 
De arts J. P. ANEMA te Scheveningen, (vroeger te Frane-

I ker woonachtig) zendt ons een schrijven waarin hij zich 

Fer Encausse of IJzer Encausse. Dit werd in het 
begin van dit jaar druk geadverteerd en schijnt nn 
gelukkig weer uit de rijen der advertentie's geweken, 
ofschoon het hier en daar , waar men nog niet over 
de weinige waarde van het vocht is ingelicht, misschien 
nog koopers vindt. Het werd aangekondigd onder de. 
bespottelijke bijvoeging waarvan 3 droppels gelijk staan 
met de voedingskracht van een pond vleesch! De waar
heid is dat het in het geheel geen voedingswaarde bozit 
en men van honger zou omkomen als men de woorden 
van den fabrikant geloofde. De Heer fl. VAN G-ELDER, 
die het vocht scheikundig onderzocht , toonde aan (zie 
no. 1 , jaarg. II) dat het niets anders is dan een ijzer-
verbinding zoodat het geen andere werking kan uitoefenen 
dan die welke ijzerverbindingen in het algemeen heb
ben. Het vocht komt bijna geheel over met de Tinc
tuur van ijzer- en kweeperensap (Tinct. Ferr. ci/doniat) 
uit de apotheken, maar is verdund met 5 deelen wa
ter en onzuiver. Voor een klein fleschjo er van be
taald men f 1,75, terwijl het voor 30 cent nog met j 
goeden winst zon te leveren zijn. Het overige moet 
men dan maar rekenen te betalen voor de grove leugen 
die boven is aangehaald en die, met eenige andere die 
in de aanbeveling van dit middel voorkomen, de beste 
veroordeeling er van vormen. 

Druivenborsthoning, heet ieder najaar uit versehe 
druiven onder toevoeging van geneeskrachtige kruiden 
bereid te worden. Uit het onderzoek van de schei
kundigen DIETSCH , KOPP en anderen is gebleken, dat 
het slechts suikerstroop is, d. i. een oplossing van veel 
suiker in water. Een ieder kan zich deze zoogenaamde 
druivenborsthoning bereiden door zooveel suiker als 
mogelijk is in kokend water op te lossen en dan te 
laten bekoelen. Ook de in den handel voorkomde witte 
aardappelstroop doet denzelfden dienst, ge ft eenige 
verlichting bij verkoudheid of gewone hoest. Kinkhoest 
en keelziekte worden door de zoogenaamde druiven
borsthoning, al wordt het ook met groote letters in de 
advertenties verzekerd, evenmin genezen als door de 
bij den winkelier gehaalden stroop en men betaalt voor 
de laatste slechts ongeveer een derde of vierde van ' t 
geen Zickenheimer voor zijn zoogenaamd geneesmiddel 
eischt. • 

Injection Broil. Bestaat uit 2OO gram waterig af
treksel v an 0,5 gram opium, 1 gram saffraan en 0,5 
gram catechu, waarin 3 gram zinkvitriool en 1,5 gram 
loodsuiker opgelost zijn. Deze hoeveelheid kost f2,50 
en zou vóór een tiende van dien prijs nog met winst te 
leveren zijn. 

Door zijn loodgehalte moet dit middel als zeer ge
vaarlijk beschouwd worden. Niet dadelijk maar na 
voortgezet gebruik, dikwijls eerst als met het gebruik 
is opgehouden, volgt ioodvergiftiging, waarvan de ge
neesheer dan slechts moeielijk de oorzaak kan opsporen« 
Met een gewetenlooze leugeu heet het in de dagelijksch 
geplaatste advertentie, hygienisch, onfeilbaar en voor" 
behoedend ! Natuurlijk wordt ook hierbij weer gezegd 
verkrijgbaar in de voornaamste apotheken, terwijl nauwe
lijks een enkele apotheker te vinden is die zulk een 
bedrog in de hand wil werken. 

LEEUWARDEN 
Coöperatieve Handelsdrukkerij. 



I I NOVEMBER 1882. Tweede Jaargang. 

BIJVOEGSEL VAN HET MAANDBLAD DER VEREENIGING 

TEGEN DE KWAKZALVERIJ. 
Dit blad verschijnt den 15den van elke maand. Prijs per 

jaar f 1.25, franco per post. Men abonneert zich bij alle 
boekhandelaren en bij den uitgever, doch niet aûders dan voor 
den geheelen jaargang. 

Het abonnementsjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. 
Over het bedrag wordt in de eerste drie maanden beschikt. 

R e d a c t e u r s : 
Dr. VITUS BRÜINSMA, 

leeraar aan het gymnasium te Leeuwarden. 
Dr G. W. BRÜINSMA, 

practiseerend geneesheer te Steenbergen. 
Ui t g e v e r : 

H VAN BELKUM Kz, te Leeuwarden. 

Lid der VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ is elk 
die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarlijksche contributie 
betaalt van f3.—. Men wordt lid door aanmelding bij een der 
redacteurs. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Jan. tot 3i Dec 

De leden der Vereeniging ontvangen, behalve een exemplaar 
van het blad, een aantal exemplaren van de nommers die zii 
wenschen ter verspreiding. 

De Hop-Bitter-zwendelarij. 
Zwendelarij is een leelijk woord , maar het is 

hier het woord dat past voor de zaak. 
Als men geld zoekt te kri jgen, niet door een

voudig inbraak te plegen en de geldla open te 
b reken , maar door met een aantal leugens de 
menschen het een of ander voor te spiegelen, zoo
dat zij het geld vrijwillig geven , doch ten slotte 
bemerken op schandelijke wijze te zijn bedrogen , 
dan noemen wij dit zwendelarij ; of, wil men lie
ver het woord dat in ons strafwetboek voorkomt, 
oplichterij (escroquerie, oplichting). 

Zie hier de geschiedenis van het Hop-Bitter in 
ons land. 

Een Engelsch sprekend persoon (een Amerikaan 
of Engelschman) besluit, nu hij elders reeds vrij-
wat geld met de zaak gewonnen heeft , ook Neder
land te exploiteeren. Hij verzekert zich de hulp 
van iemand, die in ons land als een handlanger 
van kwakzalvers bekend staat (H. J . v. D. GOOR-
BERGH te Breda) en trekt er op los. Te Breda 
word t , in de St. Janss t raa t , een lokaaltje ge
huurd; daar worden eenige duizende flesschen van 
den glasfabrikant ontvangen en die zullen gevuld 
worden. 

De man heeft uit Engeland meegenomen en
kele flesschen met een bruin bitter smakend 
extract ; niets bijzonders, een mengsel van gewone 
stoffen, die in de apotheek wel gebruikt worden, 
maar als eigenlijke medicamenten, op zich zelf, 
geen waarde hebben. 

Ui t 2 of 3 van die flesschen zullen 2000 wor
den gevuld. Dit gaat gemakkelijk. Want in Breda 
is water te krijgen. Maar de liefhebbers van een 
borreltje moeten ook bevredigd. E r worden dus 2 
vaten alcohol ingeslagen, en daarin wordt dat 
extract opgelost. 

Elke flesch kan nu voor een zesde gevuld wor
den , en verder worden daarop de flesschen vol-
gemaakt met wa te r , water uit de openbare pomp 
van de St. Jansstraat te Breda. 

Dit zijn onze inlichtingen over de bereiding. 
He t Bredasche pompwater maakt dus tegenwoordig 
reizen door ons geheele land. 

Nu staan er 2000 flesschen gereed ; ze worden 
gekurkt en met mooie etiketten beplakt en klaar 
is de eerste hoeveelheid, die voor een rijksdaalder 
de flesch verkocht zal worden, en dus een 
bruto ontvangst van f 5000 zal geven , terwijl de 
grondstof voor die geheele kwantiteit misschien 
nauwelijks f 100 kost ! 

Wie kan zooveel percenten winst maken ? Doch 
wie kan ook zoo verbazend liegen als de kwak
zalver ? De leugen moet de waarde aan het vocht 
geven. Dus nu de groote t rom geroerd ; in vele 
nieuwsbladen advertentie's gezonden en het land 
doorgereisd met losse blaadjes om bij duizenden te 
worden verspreid. 

W a t in dat drukwerk gezegd wordt behoeft aan 
geen anderen eisch te voldoen dan dat het pu
bliek er door gelokt moet worden. Dus wordt 
alles te baat genomen wat daarvoor kan dienen. 

E r wordt in die blaadjes gezegd dat er geene 
^ziekte of slechte gezondheid is die niet door het 

Hop-Bitter wordt genezen, een leugen ; dat het 
alle ziekten van de m a a g , bloed, darmen en 
lever geneest , een leugen ; dat zenuwachtigheid * 
slapeloosheid, vrouwelijke ziekten en dronkenschap 
ei door weggenomen worden, een leugen; dat het 
alle ziekten voorkomt, een leugen. E n zoo wordt 
de eene na de andere grove onwaarheid aan het 
publiek opgedischt. 

De fabrikant weet zeer goed , beter dan iemand, 
dat er niet het minste waar is van hetgeen hij op 

die blaadjes heeft laten drukken. Doch wat doet 
het er toe, het publiek laat zich vangen. Daarom 
eindigt hij, ten einde het voor te stellen alsof de 
zaak eenig vertrouwen verdiende, met uit te roe
pen : verkrijgbaar bij de voornaamste apothekers , 
een leugen. Geen eerlijk man wil het Hop-Bitter 
verkoopen. 

Dat er nog personen zijn die al die leugens voor 
waarheid nemen en hun rijksdaalders aan het Hop 
Bitter wegwerpen , is wel een bewijs dat er men
schen bestaan die men alles kan wijs maken. 

Berichten. 
Ook Leeuwarden is niet van een bezoek van den 

reiziger voor Hop-Bitter verschoond gebleven. Maandag 
namiddag 30 Nov. werd een aanvang gemaakt met het 
rondbrengen der blaadjes met de Amerikaansche vlag
getjes. Dadelijk werden door ons een paar man ge
huurd om de rondbrengers te volgen en overal in 
dezelfde huizen waar een Hop-Bitter reclame werd ge
bracht, ook eene waarschuwing van onze Vereeniging 
te brengen. De Hop-Bitter-agent bemerkte spoedig 
dat hij »gevolgd'' werd, doch liet daarom de zaak 
niet rusten. Den volgenden dag begon eerst de exploi
tatie op groote sehaal. Van den ochtend tot den avond 
trok de man, met twee handlangers, de stad door, tot 
iu de nauwste straatjes toe, en overal werden blaadjes 
in de huizen geworpen. Doch ook overal achtervolgden 
hem onze mannen met waarschuwingen, zoodat wij 
hopen dat geen vergift is uitgestrooid zonder dal ons 
tegengift er bij werd toegediend. 

Br zijn aldus te Leeuwarden 5000 van onze waar
schuwingen verspreid en ongeveer zooveel exemplaren 
zullen ook de Hop-Bitter-lieden aldaar verspreid hebben. 
Op andere plaatsen is het door de hulp der leden onzer 
Vereeniging evenzoo gegaan, zoodat ook in Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Don Bosch, Delft, 
Dordrecht, Winterswijk, Groningen een groot aantal 
zijn rondgebracht, terwijl het mede te Haarlem, Breda, 
Deventer en Enschedé niet aan onze waarschuwingen 
heeft ontbroken. Op sommige andere plaatsen evenwel 
hebben de Hop-kwakzalvers vrij spel gehad, omdat nie
mand ons van hun aankomst aldaar bericht zond. 

In het geheel zijn, maandbladen en afdrukken van 
ons artikel over Hop-Bitter te zamen, 45.000 exem
plaren verzonden. Wij besteden nu nog eens dit ge- 1 
heele bijvoegsel van ons blad aan do bestrijding van < 
de brutale oplichterij. Het is duidelijk dat onze Ver
eeniging zoo niet kan voortgaan, tenzij ze meer en meer 
steun vindt, en het aantal leden , dat nu ruim 500 
bedraagt, nog aanzienlijk toeneemt. Personen die met j 
Januari a. s. als leden willen toetreden , worden ver
zocht zich reeds nu aan te melden. 

Ook de pers heeft dapper meegeholpen om het schan
delijk bedrog met Hop-Bitter tegen te werken. Wel werden I 
de advertenties, hoe o vervuld ook met leugenachtige 
beweringen, niet geweigerd, maar vele bladen plaatsten 
toch een uit dit Maandblad overgenomen waarschuwing. 
Het Nieuws van den Dag liet zelfs op eigen initiatief 
een chemisch onderzoek instellen en waarschuwde het 
publiek in gevolge daarvan. Dit is een zeer bemoedi
gend voorbeeld van hetgeen er in het belang van het 
publiek door een nieuwsblad kan gedaan worden. 

Toen eindelijk de exploitant van het Hop-Bitter zoo 
ver ging van in een reclame te zeggen dat het goedje 
door „de pers" werd aanbevolen, en zelfs dat het 
„Maandblad van Leeuwarden" het tegen zwakke ge
zondheid had aangeraden, zonden wij onmiddelijk aan 
een dozijn der voornaamste bladen een klein artikeltje 
met het opschrift Schandelijke misleiding en hadden het 
genoegen ook dit in de meeste dier bladen en daarna 
in een aantal andere geplaatst te zien. Het N. v. d. D. 
had bovendien reeds zelfstandig ook op deze misleiding 
gewezen. 

Bij een paar bladen werd echter geheel iets anders 
dan medewerking ondervonden. Daar over hieronder. 

Een tegenstelling met de andere bladen vormde in 
zake Hop-Bitter het Utrechtsche Dagblad. Een der 
leden onzer Vereeniging, de heer J . JL . T H . MAHHJS te 

Utrecht, zond, zooals anderen met goed gevolg in 
andere bladen hadden gedaan, een artikeltje ter plaat
sing aan het genoemde dagblad. Zie hier het duidelijke 
antwoord dat hij ontving. 

't Is moeilijk om ingezonden stukken ter bestrijding van 
advertenhën te plaatsen. Wij moeten daarom bezwaar 
maken uw ingezonden stuk tegen „het Hop-Bitter" als 
zoodanig op te nemen. Buitendien zou de Alruin in zoo 
geringe mate kunnen aanwezig zijn, dat ze niet schadelijk 
was. t Staat niet aan ons dit te beoordeelen 

Utrecht, 2 Oct. '82. L. E. BOSCH & ZN. 

ZOO erg als met dit Utrechtsche Dagblad is het ge
lukkig met weinige bladen gesteld. Zelfs advertentie
blaadjes hebben op ons verzoek een ingezonden stuk 
geplaatst. 

De Wageningsche Courant kan maar niet begrijpen 
hoe wij tegen een kwakzalversmiddel konden waar
schuwen, zonder het te hebben onderzocht. Wij willen 
hier nogmaals herhalen dat er geen steen der wijzen 
geen panacé, geen universeel geneesmiddel, tegen alle 
ziekten en kwalen der menschheid bestaat en dat wan
neer iets als zoodanig uitgebazuind wordt, de handel
wijze zonder nader onderzoek, als bedrog kan worden 
gebrandmerkt. 

Bovendien bespraken wij het Hop-bitter met het oog 
op de bestanddeelen, waaruit het volgens den fabrikant 
zelf heette te bestaan. 

Ook wijst het blad er op dat wij van een der door 
den fabriekant van het Hop-Bitter opgegeven bestand
deelen daarvan (het Extractum taraxaci) hebben gezegd, 
dat het ook in de apotheken wordt gebruikt, doch 
zonder eenige bijzondere werking tegen een enkele 
ziekte uit te oefenen. Dit vindt de V\ ageningsche dan 
verbazend erg , dat door een geneesheer ter bereiding 
in de apotheek een recept kan worden afgegeven, waarop 
ook iets voorkomt dat geen bijzondere werking tegen 
een ziekte kan uitoefenen. De courant had moeten 
weten, dat er voor drankjes als een der bestanddeelen 
veelal, gewoon water wordt gegeven, dan had zij 
nog anders geschreeuwd. De zaak is dat behalve de 
eigenlijke geneesmiddelen de diankjes, pillen en pceders 
ook stoffen moeten bevatten om die geneesmiddelen, 
opgelost, saamgebonden of verdeeld te houden. Daar
voor wordt in den regel water, het een of ander ex
tract of suiker gebruikt, en dikwijls deze stoffen in 
veel grooter hoeveelheid dan de eigenlijke geneesmid
delen, daar deze laatsten, veelal, slechts in zeer geringe 
quantiteit mogen worden gebruikt. 

Als een bewijs hoezeer de Hopbitter-kwakzalver er 
op gesteld is de namen van apothekers aan zijn bedrog 
te verbinden kan dienen, dat hij zelfs somtijds hen, 
die uitdrukkelijk geweigerd hebben zijn middel te ver
koopen, in de advertenties als depothouders noemt, 
doch dan, zeker om een aanklacht te ontgaan, met een 
kleine verandering in den naam. Zoo wordt te Amers
foort de firma SANDERS & Co. en te Dordrecht de firma 
GILTAY & Co., als depôthouder genoemd, welke beide 
firma's onder die namen niet bestaan, terwijl de firmas, 
die ongeveer deze namen voeren, geweigerd hebben zich 
met den verkoop in te laten. 

De samenstelling van het nieuwste 
kwakzalversproduct 

Hier boven hebben wij reeds doen blijken dat 
het Hop Bitter niet veel geneeskrachtige stoffen 
bevat. Dit oordeel berust op het scheikundig 
onderzoek dat een lid onzer Vereeniging, de Heer 
P . Gr. STEENSMA te Breda, zoo goed is geweest te 
verrichten en waarvan wij hier de resultaten zullen 
vermelden. 

Het Hop-Bitter wordt geleverd in vierkante 
stevige flesschen van een halve liter inhoud. De 
flesschen zijn expres voor deze kwakzalverij op 
groote schaal vervaardigd, want op het glas staan 
in verheven schrift de woorden Dr. Soûles Hop 
Bitters en een afbeelding van de hopplant , terwijl 
er ook nog het jaartal 1872 in te lezen is. Er 
zijn een paar etiketten opgeplakt , waarvan de een 
mede een afbeelding van de hooplant vertoont en 



de ander de gebruiksaanwijzing in het Hollandsen | 
en het Duitsch te lezen geeft. Nog is er een 
papiertje aangebracht waarop de woorden Genuin ' 
Hop Bitters en tweemaal de uitroep Never fail! 
Dit laatste beteekent dat de inhoud van die flesch 
nooit faalt, achter welke woorden men zeker moet j 
lezen om aan den verkooper veel geld in den zak \ 
te brengen, en dit is inderdaad zoo, doch slechts 
indien het met vele leugens wordt rondgebazuind. 

De vloeistof is bruin van kleur, een weinig I 
troebel, schuimt vrij sterk, riekt een beetje aro- ' 
matiek, heeft een bitteren smaak en een soortelijk 
gewicht van 0,985. 

Het onderzoek leerde in de eerste plaats dat het 
alcoholgehalte was 15,7 percent (bij 15° C ) , d. i. j 
dat elke flesch van een halve liter ongeveer drie J 
kwart maatjes alcohol bevatte. 

De overige vijf zesde van het vocht is bijna ! 
alleen water. Bij uitdamping bleek het dat van de 
geheele fleschvol slechts 2,2 gram van een bruin 
extract over bleef. Die ruim 2 wichtjes van dat 
extract zouden dus de verbazende werking moeten | 
uitoefenen, die de fabrikant er van vertelt, want 
dat alcohol en water niet alle mogelijke ziekten | 
genezen en voorkomen weet men vooraf. 

Nu beweert de fabrikant dat de samenstellende j 
bestanddeel en zijn Hop, Bucchu , Alruin en Leeu
wentand, en zoo het heet nog tal van andere I 
alleruitstekendste geneesmiddelen die hij niet noemt. 
Dit zijn echter slechts woorden om het onwetende 
volk te misleiden. Want elk geneeskundige die 
deze vier stoffen kent weet, dat zij zulke wonderen 
als er van verhaald worden niet kunnen te weeg 
brengen, evenmin als eenige andere medicijnen dat 
kunnen. Maar die woorden hebben voor den fa
brikant zelf geen beteekenis, hij begrijpt ze niet 
eens. Want achter alruin werd in de advertentie 
tusschen haakjes gezegd podophylline, wat geheel 
iets anders is. Waren de opgenoemde bestand-
deelen er in , in eenigszins aanzienlijke hoeveelheid, 
dan zou het vocht zeker zeer gevaarlijk zijn, want 
alruin en podophylline zijn vergiftige stoffen. Ben 
bewijs te meer dat de fabrikant maar wat namen 
genoemd heeft, die hij niet eens begreep, doch die 
hij dacht dat door het publiek toch ook niet be
grepen zouden worden, en waarmee hij slechts door 
den geheimzinnigen klank wilde werken. 

Het onderzoek heeft nu geleerd dat de bestand-
deelen van de Hop in het bedoelde beetje extract 
aanwezig zijn en dat er ook met groote waarschijn
lijkheid konden aangetoond worden de bestanddeelen 
van Leeuwentand (Extractum taraxaci) en van 

, Bucchu (Folia diosmae) maar dat Alruin (Radix 
mandragorae) en podophylline niet waren te vinden. 

Wij spreken hier van groote waarschijnlijkheid, 
omdat een onderzoek van allerlei aftreksels van 
planten verbazend moeielijk i s , en zelfs onmogelijk 
kan zijn als de aftreksels geen kenmerkende eigen
schappen bezitten, die ze van elkaar onderscheiden. 
Een kwakzalver kan in een paar minuten een 
rommeltje door elkaar mengen, waar een chemicus 
maanden lang werk aan heeft om het na te zoeken, 
en zooveel arbeid is de zaak niet waard. Want hij 
weet vooraf dat, wat er ook in i s , het nooit de 
eigenschappen kan hebben die de kwakzalver er 
van opgeeft. Een geneesmiddel tegen alle ziekteu 
en kwalen bestaat niet. 

Het medegedeelde resultaat van het onderzoek 
van den Heer STEENSMA komt in hoofdzaak overeen 
met dat van Dr. VAN HAMEL KOOS dat in het N. 

v. d. D. is opgegeven, en wij elders in dit blad 
overnemen. 

De gevonden bestanddeelen zullen in de geringe 
hoeveelheid waarin ze aanwezig zijn, zoo goed als 
geen werking uitoefenen. De man had bijna even goed 
slappe thee of koffie met wat brandewijn in de 
flesschen kunnen doen. Of alleen water. Maar 
daarin ziet het publiek niets geheimzinnigs. Een 
bittere smaak wordt voor het kenmerk van medi
cijn gehouden. 

Een geluk is het nog te achten dat, zooals ook uit 
de physiologische proeven van Dr. VAN HAMEL Roos 
gebleken i s , het vocht geen zeer vergiftige bestand
deelen bevat. Niets staat echter borg dat deze er 
niet in zullen voorkomen. Want ' t is duidelijk 
dat een kwakzalver, die zelfs de namen van de ge
neesmiddelen niet kent, zeer goed het een voor 
het ander kan nemen en bij een tweede bereiding 
een vergiftige plantensoort gebruiken. Wij zeggen 
dit niet zonder het bewijs er bij te leveren hoe 
slordig de bereiding geschiedt. Want de Heer 

. STEENSMA ontdekte nog dat het iHop-Bit ter een 

beetje, zij het ook maar sporen, koper bevatte, 
denkelijk door onvoorzichtige bereiding in koperen 
vaatwerk of op andere wijs er in geraakt. 

Wie door kwakzalvers bereide medicamenten slikt, 
stelt zich aan alles bloot. 

Uit het „Weekblad van het Recht." 
Met zeer veel genoegen troffen wij het onder

staande aan in het nommer van 23 October j . 1. 
van dit Weekblad, dat uitsluitend aan Rechtskunde 
is gewijd, en waar zeker het bespreken van de nu 
nog bijna geheel ongestraft blijvende vormen van 
bedrog en oplichterij, die wij in dit Maandblad 
behandelen, veel nut kan doen. 

Aan de Redactie van het Weekblad van het Recht. 
Mijnheer de Redacteur. 

„Gij hebt zeker, zoowel als ik en een groot aantal 
onzer medeburgers ,• ontvangen een bericht omtrent een 
nieuw uitgevonden middel, dat ontwijfelbaar genezing 
belooft aan, ik geloof haast alle mogelijke lijders. Ik 
vroeg mij zelven af, toen ik dit schoone stuk bad uit
gelezen, of de steller ook zóóver zou willen gaan om 
te beweren, dat elk, die maar trouw zijn HOP-BITTER 
(dit onvolprezen product bedoel ik, gelijk gij- wel reeds 
zult hebben begrepen) wilde slikken, zich vrijwaarde 
tegen alle mogelijke ziekten en kwalen, en dus ver
zekerd kon zijn zoolang te leven totdat zijn lichaam 
door ouderdom versleten was, indien hij niet door 
eenig ongeval den dood mocht vinden. Ik stelde het 
Hop-Bitter dus op ééne lijn met Holloway pillen en 
Holloway zalf, en ofschoon het mij leed deed de reeds 
zoo lange lijst van kwakzalvers-remedièn al weder met 
een nieuw nommer te zien verrijkt, en dus de midde
len om der goê gemeente wat geld uit den zak te 
kloppen al weder met een vermeerderd , hechtte ik aan 
het Hop-Bitter al niet veel meer dan aan de Johann-
Hoffsche Malzmittel. Ik dacht: een enkel drupje in 
den emmer is niet veel aandacht waard. 

„Maar in ben er anders over gaan denken sedert mij 
ter hand is gekomeu het October-nommer van het 
Maandblad van de Vereeniging tegen de kwakzalverij. 

„Het artikel „Hop-Bitter. „Het nieuwste product op 
de kwakzalzersmarkt" in dat blad heeft bij mij twee 
vragen doen rijzen. 

„De eerste vraag is of de gestelde macht in Neder
land niet bevoegd was het debiet van het Hop-Bitter 
tegen te gaan, de debitanten te vervolgen. Bestaat 
die bevoegdheid, dan acht ik haar daartoe verplicht. 

Indien toch het Hop-Bitter werkelijk bevat de door 
de aanprijzende circulaires en advertentiëu genoemde 
bestanddeelen van Hop, Buchu, Alruin en Leeuwen-
tand , dan hebben wij hier, volgens het Maandblad, te 
doen met : -

„lo. hop, dat somtijds eenige goede werking ople
vert , maar geen enkele kwaal kan genezen ; 

„2o. buchu y dat wel bij eene enkele ziekte wordt voor
geschreven , maar dat men zich wel wachten zal bij 
allerlei kwalen te doen gebruiken; 

„3o. alruin, een SCHERP VERDOOVEND VERGIFT, en 
„ 4o. leeuwentand, de gewone paardebloem , die ex

tractum taraxaci oplevert, hetwelk nooit eenige bijzon
dere werking tegen eene enkele ziekte uitoefent. 

„Tan de vier opgenoemde bestanddeelen zijn er dus 
twee onbeduidend, een soms, een altijd gevaarlijk. 

„Zijn debitanten van vergiften niet strafbaar, alleen 
reeds door die te dehiteeren aan elk, die zich aan
meldt , terwijl de apotheker het niet mag doen dan 
onder de beperkende bepalingen , die controle mogelijk 
maken ? 

„Zou het debiet op de wijs als het hier plaats heeft 
— men zie het Maandblad — geen grond opleveren tot 
vervolging wegens oplichterij ? 

„Eindelijk het Hop-Bitter, dat in wijnflesschen wordt 
gedebiteerd, zal wel de uoodige hoeveelheid a l c o h o l 
bevatten. Zou het debiet dan niet krachtens de Drank-
wet kunnen worden belet ? 

„Het komt mij voor dat onze regeerders zich deze 
vragen moesteu stellen, — en ik zou mij vleien, dat 
daarop dan wel toestemmende beantwoording zou volgen. 

„Maar ik sprak van twee vragen die bij mij waren 
gerezen. De eerste, waarover ik tot dusverre handelde, 
betreft de overheid. De tweede betreft de dagbladpers. 

„Zon die koningin der aarde niet te kort doen aan 
bare verplichtingen, om wel hare kolommen te openen 
voor de voordoel aanbrengende annoncen der kwakzal
vers , maar geen notitie te nemen van het Maandblad
artikel, welks algemeene verspreiding voôr velen van 
onberekenbaar nut zou kunnen zijn. 

Mr. M. EÏSSEL. 

's Gravenhage, 18 October 1882. 

De Volksvriend, het orgaan van de Vereeniging 
tot afschaffing van sterken drank, van 26 October, 
mede dit artikel overnemende, teekent hierbij aan : 

„Wat de toepassing der Drankwet betreft kunnen 
wij met zekerheid berichten dat de aangevoerde vraag 
reeds sedert eenigen tijd ter kennis is gebracht der 

1 bevoegde macht, met opgave van de sterkte en hoe
veelheid alcohol in iedere flesch Haar Bitter aanwezig." 

Wat de zaak overigens aangaat , zijn wij van 
meening, dat niet alleen de wijze waarop dit Hop- I 
Bitter gedebiteerd wordt, doch .ook die waarop het I 
debiet van Holloway-pillen en tal van andere mid
deltjes verkregen wordt, grond zou opleveren tot i 
vervolging wegens oplichterij. 

Eindelijk zij aangestipt dat vele, vooral kleine j 
nieuwsbladen, sedert het bovenstaande artikel ge- ] 
schreven werd, onze waarschuwing tegen het Hop- J 
Bitter uit het vorige nommer in zijn geheel hebben 
overgenomen zoodat verscheidene vertegenwoordi-« 
gers van „de koningin der aarde" hnn plicht heb- ï 
ben gedaan. 

Uit het „r\ieuws van den Dag." 
Sinds eenigen tijd wordt een nieuw Amerikaansch 

artikel, Hop-Bitter genaamd, aangekondigd op eene 
manier die een sterken lamilietrek met den Arne-
rikaanschen bluf verraadt en daardoor reeds bij velen 
wantrouwen gewekt heeft, in plaats van de sym
pathie waarnaar gestreefd werd. 

Ter rechtvaardiging van dit wantrouwen strekke 
een rapport omtrent een onderzoek, dat wij hebben 
doen instellen bij een „Bureau voor chemisch onder
zoek", te Amsterdam. Omtrent gehalte en aard 
van de bestanddeelen luidt het rapport als volgt: 

Het gehalte aan water (met alcohol gemengd) bedraagt 
99,43 pCt. 

Het gehalte aan vaste stoffen (welke bij verbranding een 
spoortje asch achterlaten) bedraagt 0,57 pCt. 

De vaste stof bestaat uit een zeer bitter smakende bruine I 
massa, welke blijkens voorloopig onderzoek een plantaardig 
(looistof houdend) extract is, en o. a. reacties vertoont, 
welke op lupuline (het werkzame bestanddeel van de bloe
sems van de hopplant (lupulus humulus) wijzen.) 

Bn verschillende proefnemingen op dieren (konjjnen , 
vogels) met het ingedampte extract, gemengd met een 
weinig voedsel — konden geenerlei abnormale of vergifti-
gingsverschijnselen waargenomen worden (hoogstens een 
eenigszins purgeerde werking.) 

In aanmerking nemende de groote overeenkomst, welke 
de meeste ingedampte plantensappen in reactien en eigen
schappen vertoonen, is het — ook met het oog op de uiterst 
geringe hoeveelheid extract (nauwelijks 2*/j gram op de 
geheeie flesch van pi. m. l/3 liter inhoud) — niet mogelijk.' 
geweest met volle zekerheid te constateeren, dat al de stof
fen, welke gezegd worden (luidens de etikette) zich in de 
vloeistof te bevinden, werkelijk aanwezig zijn (met name 
geldt dit van buchu en leeuwentand, waarvan de extracten 
geenerlei scherpe of kenmerkende reactien vertoonen, waar- " 1 
door ze van andere dergelijke extracten te onderscheiden 
zouden zijn.) 

Wat de alruin betreft, deze is niet of in geen bemerk
bare hoeveelheid voorhanden. Dit blijkt uit de betrekkelijke ' 
physiologische werkeloosheid van het extract, terwijl alruin 
(afkomstig van den wortel van Mandragora officinalis) j 
luidens de uitspraak van autoriteiten (o. a. Prof. SOKNR-
SCHEIN) bepaald vergiftig is, zelfs in kleine hoeveelheden, en 
o.a. in oude tijden aangewend werd om visioenen en storing 
der hersenfunctien te voorschijn te roepen. Ten tweede 
bleek bij chemisch onderzoek de afwezigheid van solanine, 

I de vergiftige stof welke in sommige plantendeelen (van 
! gewassen die tot de nachtschaden of so'.aneae behooren, en 

tot welke ook de mandragora of alruin opleverende plant 
gerekend wordt) in meerdere of mindere mate voorkomt. 

Wat verder Buchu (Folia Diosmae) en Leeuwentand (Le- . 
ontodon Taraxacum) betreft, deze behooren tot de officineele 
planten, welke nu en dan voorgeschreven worden, evenwel 
geenerlei sterk werkende stoffen bevatten, en in elk ge
val — evenmin als Me andere stoffen op de etikette ver
meld , geen panacee zijn tegen al de kwalen, welke even
eens op die etikette genoemd worden. Eindeljjk wordt nog 
podophylline genoemd — als zou dit hetzelfde beteekenen 
als alruin. Dit is onwaar. Podophylline is een zeer -sterk 
en gevaarlijk purgans — afkomstig van Podophyllum pel-
tatum. 

Bij de toezending van dit rapport , voegde de 
heer Dr. P . F . VAN HAMEL Roos, Directeur van het 
bureau, de volgende toelichting: 

„Hiernevens heb ik de eer u het rapport in zake 
Hop-Bitter te doen toekomen. Naar mijn inzien 
verdient de zaak als kwakzalverij van de ergste soort' 
gebrandmerkt te worden èn op grond van de on
zinnige aanbevelingen als panacee tegen alle moge
lijke ziekten èn krachtens de uitkomsten der ana
lyse in verband met den enormen prijs." 

Verdere toelichting is zeker overbodig. 

Kleine Mededeelingen.  
ZONDERLING. 

In de nieuwsbladen vinden wij het volgende bericht: 
„Een vreemdeling, die gisteren te Zwolle door een paar 

jongens strooibiljetten betreffende het Hop Bitter liet ver-
spreiden, is daarin bemoeielijkt door de politie, die hem in 
zijn logement opgezocht heeft en op het politiebureau uit-
noodigde, waaraan hij echter geen gevolg gaf, maar in plaats 
waarvan hn naar elders vertrokken is." 

Zonderling is dit bericht, want als zich de politie met-
de zaak bemoeide zou zij het toch niet bij een uitnoodiging, 
laten om, indien de persoon er niet aan wilde voldoen, hem 
eenvoudig „naar elders" te laten vertrekken! 

Overigens is het eerder vreemd dat de politie die Hop 
Bitter-zwendelarij overal in ons land stil haar gang laat 
gaan. Want indien een koopman met manufacturen of 
andere waren bedriegetijke handelingen pleegt, of een op
lichter hier en daar uit een hôtel vertrekt zonder te beta
len, wordt er in den regel door de politie tegen gewaar^~\ 
schuwd ; en het bedrog met Hop Bitter is honderdmaal 
erger. 

Leeuwarden Coöperatieve Handelsdrukkerij. 


