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M A A NfD B L A D 
UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING 

TEGEN DE KWAKZALVERIJ. 
Alle brieven, REDACTIE of ADMINISTRATIE betreffende, te adresseeren aan den Secretaris-Penningmeester, te Amsterdam. 

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 den 
secretaris-penningmeester of een der andere bestuursleden. Het 
vereenigingsjaar loopt van x Jan, tot 31 Dec. De contributie 
wordt in het begin van het jaar per postwissel bij den secre-
retaris-penningmeester ingewacht, die daarvoor in Februari 
formulieren toezendt. Over het niet aldus betaalde wordt later 
per postkwitantie beschikt. 

De leden der Vereeniging ontvangen, behalve een exemplaar 
van het blad, zooveel exemplaren als zij aanvragen ter verspreiding. 
Voorloopig kan dit aantal echter, bij betaling van de enkele 
contributie, niet meer dan 10 per maand bedragen. 

Dit blad verschijnt den eerste van 'elke maand. Prijs 

Ser jaar f 1,25, franco per post Men abonneert zich bij alle 
oekhandelaren en bij den Secretaris, doch niet anders dan voor 

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

BESTUUR DER VEREENIGING. 

Mr. L Zegers Veeckens, N o t a te Amsterdam, Voorzitter. 
C. Galdensteeden Egeling, Apotheker te Zeist. 
Dr. G. P. Kortenhorst, Arts te Weesp. 
Dr. C. N. van de Poll, Arts te Amsterdam. 
G. ß. Schmidt, Apotheker (Binnengasthuis) te 

Penningmeester. 
G E T A L L E D E N 1 0 2 0 . 

De eerste twee artikelen van de Statuten der VEREENIGING 
TEGEN DE KWAKZALVERIJ, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 
van 20 Juli 1890, luiden: 

Art. 1 De Vereeniging tegen de Kwakzalverij is gevestigd 
te Amsterdam-

Zij heeft ten doel de bestrijding der kwakzalverij, in het 
bijzonder die met geneesmiddelen. 

Art. 2. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken: 
a. door het onderzoek van als geneesmiddelen aanbevolen 

stoffen ; 
o. door het nasporen van de bedriegelijke handelwijzen die 

bij het aanbevelen van de middelen worden te baat genomen ; 
c. door het bekend maken der uitkomsten van het onder 

a en b genoemde; 
d. door het bevorderen van de toepassing der wettelijke 

bepalingen , die de kwakzalverij kunnen tegengaan; 
e. door aan te dringen op betere wettelijke bepalingen ter 

bestrijding der kwakzalverij. 

Het nadrukken van artikelen uit dit blad is geoorloofd en wordt, ter bevordering van het doel der Vereeniging, dringend verzocht. 

I N H O U D : 
Hoofdartikel: Geschiedkundige aanteekeningen omtrent 

kwakzalverij. 
Berichten: Vergadering van de Afd. Dordrecht en Om

atreken. — Bekendmaking van de gezondheidsraad te Karls
ruhe, over Antimiasmatiek van Koene.—Be lasting op geheim-
midaelen in Frankrgk. — Een kwakzalver te Utrecht. — 
Haarlemmerolie voor musici. 

Grootere artikelen : Verbod van adverteeren van geheim-
middelen in het buitenland. — Verbod van verkoop van 
.schadelijke haarwaters in Oostenrijk. — Veroordeeling van 
«en redacteur wegens kwakzalvers-advertenties. — Veroor
deeling wegens het ten verkoop in voorraad houden van 
geneesmiddelen. — Alweer eens Nicholson. — De Carolus-
medalie. 

Ingezonden stukken: Papier Wlinsi. — Geen baal bjj 
Windelincx. 

Correspondentie. 
Herhaalde waarschuwingen: Crème Simon. 

Geschiedkundige aanteekeningen 
omtrent kwakzalverij. 

Zooals men uit ons vorig nummer zal hebben gezien, 
werd in den ouden tijd, vóór eeuwen, reeds de behoefte 
gevoeld, van overheidswege tegen de kwakzalverij op 
te treden. Den marktmeesters werd gelast, steeds 
een wakend oog te houden op die kwakzalvers, 
welke wij toen beschreven. Doch telkens weder 
kwamen er klachten over „die Weiber, so Syrup-
Evacuantia und dergleichen Säfft präpariren," en 
over „allerlei Landtfahrer, Zänbrecher und Thyri-
ackheskrämer, die sich täglich mit ihren sonderlich 
aber dem Schampanirern bekanten Wurztlen, allerlei 
falschen ölen undt,andern öffentlich uff dem Markt 
uffhilten und vil Leuth betrüglich , one einigen 
Grundt ihr Artznei ansetzen undt offt, wie es dann 
die Erfahrung laider geben, gar erdöten." Van 
gevaar schenen dus de middelen, toen aangewend, 
volstrekt niet ontbloot te zijn. En dat de markt
meesters, die er op hadden te letten, dat de kwak
zalvers geweerd en beboet. werden, niet altijd hun 
plicht deden, blgkt uit de Annalen van het „Nürn
berger Apotheker-collegiums." 

Ofschoon nogmaals in 1592 een streng verbod 
tegen de kwakzalverij werd uitgevaardigd, bleef het 
by, het oude. Aan het einde van de 16de eeuw werd het 
getal concurrenten der apothekers nog vermeerderd 
met de zoogen. materialisten of drogisten, en toen dezen 
te veel in de rechten der apothekers traden, over
handigden de laatsten in 1596 een bezwaarschift 
aan den raad. En — zooals het meer gaat — 
wel werd er eene raadszitting gehouden, doch een 
middel om het kwaad te onderdrukken scheen men 
niet te kunnen vinden. 

Zoo ging het maar door van de eene eeuw in 
de andere. Steeds bleef de kwakzalvery bestaan, 
steeds werden weder klachten ingediend van de 
zijde der wettelijk aangestelde apothekers. Ook zg 

wezen er reeds op, dat, waar het hun verboden was, 
sommige middelen te verkoopen , de kwakzalvers 
daarmede konden doen zooals zij maar wilden. Zoo 
staat in een klaagschrift van 16 April 1647, ge
titeld „Beschwerungs Puncten, unser Intus benambter 
gesambter Aphothecker allhie" : 

„Es ist stadtkundig, das die öffnen Krämer und 
theilsvermeinte Materialisten uns allerhandt purgan-
tibus alexipharmacis, pulveres tarn purgantes quam 
medicatos . . . . ohne Scheu und öffentlich ver-
kauffen, welche Medicamente den Apotheckern und 
nicht den Krämern zu verkaufen zustehet, gestalt 
dann solches hiesiger Stadt leges und Statuta 
aussweissen , und jeder Zeit rühmlich und löblich 
seind gehalten worden. 

Wer seind verpflichtet, kein Opiatum oder Venenum 
zu verkauften, so seind doch fast alle Kramen voll. 
Wie dann ein Soldatenweib von Nordlingen Anno 
1636 bei einen Krämer allhie Gifft gekaufft und 
damit ihren Mann vergeben hat," enz. 

Eindelijk zag de raad der stad Neurenberg zieh 
in 1651 genoodzaakt nog eens een geschrift uit te 
vaardigen , waarin getracht werd, zooveel mogelijk 
de zaken in verband met de geneesheeren en apothe
kers te regelen, boeten werden gesteld en bepaald 
werd wat al of niet mocht worden verkocht door de 
kramers, materialisten, weduwen en suikerbakkers, 
en tot welk gewicht. Voor de zoogen. : „Wasser-
brennerinnen" werd eene groote uitzondering gemaakt. 
Aan haar, die zich tot dien tijd met Säfft-sieden 
und Wasserbrennen" hadden bezig gehouden, „so 
(von) geschworenen und andern Frauen" werd dat 
nog toegestaan, „ doch mit dieser ausstrücklichen 
Anzeig, dass sowohl die geschworen als andere 
eigene Purgier-Säfft oder dergleichen Sächlein , 
.noch ander purgantia bei Straff 5 gulden nicht 
herausgeben sollen." Zij hadden dus in de 17de 
eeuw het recht sommige geneesmiddelen te bereiden 
en behoorden alzoo wettelijk ten deele tot de genees
kunst-beoefenaren. 

In het boek, waaraan wij deze aanteekeningen ont-
leenen, komt eene afbeelding voor van zulk eene 
„Wasserbrennerin", Dorothea Büchner genaamd. 
Opmerkelijk mag het zeker heeten, dat de afbeelding 
door haren schoonzoon ter harer eere werd vervaar
digd, blijkens het onderschrift : 

Seine? geehrten Frau Schwieger-Mutter hat dieses 
zu Ehrn gesetzet, 

JOHANN LEONHARD BEIL, 

en de schrijver voegt er ondeugend aan toe, dat dit 
een geheel ander licht werpt op de toemalige schoon
zoons dan de „Fliegende Blätter" op de tegenwoor
dig levende dito's, want, zegt hij, „so dürfte sich | 

als unterscheidendes Merkmal dieser gegen jene 
herausstellen, dass die Schwiegersöhne der Gegenwart 
häufig mehr Neigung verspüren, die liebe Schwie
germutter „aushauen" als in Kupfer stechen zu 
lassen.'' 

Doch het was niet alleen in Neurenberg zoo ge
steld, ook in andere plaatsen van Duitschland was 
hetzelfde waar te nemen. 

Duidelijk blijkt dit uit de aanhalingen , die de 
schrijver doet uit een werk van Ludwig von Hor-
nick, uit de eerste helft der 17de eeuw, getiteld : 
Vier Fragen, die Apothecker und Materialisten-
betreffend." 

Daarin wordt er op gewezen, dat de materialisten 
oorspronkelijk alleen de grondstoffen , de vreemde 
en ruwe materialen in den handel brachten, doch 
al vrij spoedig er toe overgingen, zich de rechten 
van apothekers aan te matigen, door n. 1. artsengen 
samen te voegen te bereiden en te verkoopen. De 
schrijver vraagt wie hen boven schoenmakers, kleer
makers en daglooners die voorrechten heelt gegeven, 
„wer ihnen ihre Kramerei mit diesem, ihnen wie 
den Schweinen die Perlenhalssbände anstehenden 
Zusatz zu vermehren und zu zieren erlaubt, dass 
sie zugleich auch Apothecker (sein) dörffen ? . . . 
Woher bilden ihnen denn die Materialisten ein, 
dass sie Macht haben, ihre Gewerb, Handlung und 
Kramerei mit anderen Leut Schaden zu erweitern ? 
Wer erlaubt ihnen der Apotheckerkunst, ihres 
Gefallens wie die Sau auff einem Rübenacker zu 
wühlen und sine jure, sine legibus, sine froenis, sine 
vineulis zu sudeln ? Die gute Waaren zu verfälschen ? 
quid pro quo hinzugeben ?" En verder : 

„Ein rechtschaffener, geübter Apothecker muss 
einen leiblichen Eid schweren, sein Gesell oder 
Minister und Diener muss Handgelöbnis thun, 
auffrichtig alle Artzneien zu präpariren oder zu zu
bereiten, damit ja die Patienten, sie sein hohes 
oder niedriges, reichen oder armen Stands, der Gefahr 
halben desto mehr gesichert sein. Were es dann 
nun nicht das gröste Unrecht, einem Materialisten 
so wol als einem Apothecker die Präparation zu 
erlauben, ehe dann er einmal nur, einem frembden 
Apothecker-Gesellen gleich, Handgelöbnis thue, ge-

| schweig, wie es ratio identitatis und höchste Bil
ligkeit erfordert, alsdann einen gleichmässigen Eid 
schwüre ? Von seinen lichtscheuenden Nacht-Euln, 
Laboranten, Bachanten und Winkel-Apotheckern 
wollen wir diesmahl nicht melden, welche bissweilen 
vor Ammonium Ammoniacum, vor Apium Opiumi 

vor Enula Esula, vor Conserva rosarum Electuari~ 
um rosarum, vor gemeinen turbith turbit minerale 
etc, und also Gifft vor Artznei nehmen, unter die 
verdorbene cassiam diagnydium und unter alte, 



verlegene Pilulen vitrum antimonii vermischen, 
ihnen gleich gelten lassen, ob die Gefäss rein oder 
schmutzig, bleiern oder glässern, kupffern oder irden, 
auffgedeckt oder vor Mäusen, Mücken, Staub und 
Spinnen verwahret sein," enz. 

Hornick zond deze verhandeling over de materia
listen , die hij eens in zijn toorn de „ Apothecker-
Affen" noemt, naar de medische faculteiten te 
Mainz en Marburg ter 'kennisneming, waarop als 
antwoord kwam, dat ook zij van meening waren, 
dat het „den Materialisten nit gebühre, einige 
Medicamenta zu machen, sondern allein den Apo-
theckern solches zastehe." 

Men ziet hieruit hoe toenmaals niet minder dan nu 
de apothekers schade leden door de drogisten, en 
het schjjnt, dat in dien tijd dàt voornamelijk de 
drijfveer was voor hunne klachten. Dat waar on
bevoegden en ongeleerden zich van de artsenij-be-
reidkunde meester maakten, het gehalte der genees
middelen voor den geneesheer van nul en geener 
waarde moest zijn, ligt voor de hand. 

Dat van oudsher de kwakzalvers hun kracht in 
het, met behulp der pers, bombastisch uitbazuinen 
van den lof hunner geheim middelen en in het open
baar maken van wonderbaarlijke genezingen zoch
ten , zullen wij in een volgend nummer uiteen 
zetten. 

Berichten. 
De af deeling Dordrecht en Omstreken van de Ver-

eeniging tegen de Kwakzalverij hield gisterenavond 
eene langdurige vergadering, de tweede sinds haar jeugdig 
bestaan. De heer A. J. A. de Bosson, voorloopig voor 
fitter, opende de vergadering met een kort woord. 

Het bleek, dat de afdeeling thans 51 leden telt, nl. 
87 uit Dordrecht, 5 uit Sliedrecht, 4 uit Zwijndrecht, 
1 uit Heerjansdam, 2 uit Dubbeldam, 1 uit 's Graven
deel en 1 uit Amsterdam. 

De heeren A. J. A. Bosson en J. M. van Elk had
den de afdeeling vertegenwoordigd op de alge ra eene 
vergadering der Vereeniging, den 27 Aug. jl. te Rot
terdam gehouden. Beide heeren, op die vergadering 
allerhartelijkst ontvangen, hadden in den breede met 
het hoofdbestuur het standpunt der afdeeling besproken, 
en het resultaat- dier besprekingen was o. a., dat het 
hoofdbestuur alle onkosten der afdeeling voor zijne 
rekening nam, hetgeen mogelijk was, doordien de Ver
eeniging dit jaar een batig saldo heeft en de toestand 
van hare kas bloeiend kan worden genoemd. Voorts 
werd nog medegedeeld, dat de heer L. van Italie, 
stads-apotheker te Rotterdam, zich gaarne bereid had 
verklaard tot het verrichten van onderzoekingen voor de 
afdeeling. 

Aangenomen werd een voorstel van den heer J. M. 
van Elk, om niet 3, maar 5 bestuursleden te kiezen. 

De heer dr. F. M. Cowan, werd met 11 van de 12 
stemmen tot voorzitter der afdeeling gekozen. Verder 
werden tot bestuursleden benoemd de heeren J. M. van 
Elk, mr. W. de Ridder, dr. Scheltema te Sliedrecht, 
en A. J. A. de Bosson, de laatste in weerwil hij uitdruk
kelijk had verzocht niet te worden benoemd. Alle be-
benoemde heeren, met uitzondering van den heer de 
Ridder, die niet ter vergadering aanwezig was en die 
van zijne benoeming zal in kennis worden gesteld, na
men het op hen uitgebrachte votum aan. 

De heer A. J. A. de Bosson droeg alsnu het voor
zitterschap over aan den heer dr. Cowan, die zijne 
plaats aanvaarde met eene korte toespraak, waarin hij 
de welwillendheid en de hulp der leden inriep en de 
verzekering gaf, dat hij zal trachten het doel na te 
streven, dat de Vereeniging zich voor oogen stelt. 

De heer van Elk deelde mede, dat ook in Rotterdam 
waarschijnlijk eene afdeeling zal worden opgericht. Een 
klein verschil met bet vroeger hoofdbestuur heeft dit 
tot nog toe belet, doch het is te voorzien dat dit be
swaar spoedig uit den weg zal zijn geruimd. 

Spreker heeft speciaal zich eens van den toestand in 
Gorinchem en omstreken op de hoogte gesteld. Het 
bleek hem, dat de kwakzalverij daar een weligen bodem 
vindt om te tieren, eene kwakzalverij, die tot oplichterij 
in den hoogsten graad is overgeslagen. Er wonen 
daar eene „pillen madam" en een tandarts, die zich 
„docter" noemt en ook hier ter stede zijne praktijk uit
oefent ; voorts zijn er kruidenliethebbers bij de vleet 
gevestigd, kortom het is er ellendig gesteld. 

Ook deelde de heer van Elk nog mede. dat het in 
bet plan van het bestuur ligt om hier ter stede eene 
lezing in den geest der Vereeniging te houden, zoo 
mogelijk in een gebouw, waar veel werklieden kunnen 
komen. De heer mr. L. Zegers Veeckens, voorzitter 
van de Vereeniging, verklaarde zich niet ongeneigd als 
spreker op eene zoodanige lezing op te treden. 

Na uitvoerige besprekingen, waarbij o. a. de aandacht 
werd gevestigd op de omstandigheid, dat hier ter stede 
eene „papvrouw" is gevestigd, werd besloten aan het 
„Fonds tot uitkeering bij het overig den van politie
beambten" ƒ10 uit te keeren en met het hoofdbestuur 
van gedachten te wisselen aangaande de regeling van 
eene belooning, welke zou kunnen worden uitgereikt 
aan politie-ambtenaren of rijksveldwachters, voor elk 
proces-verbaal, dat eene veroordeeling tot resultaat 
heeft. 

Nadat o. a. nog mededeeling werd gedaan van een 
plan tot bestrijding van kwakzalvers advertentiën in 
de dagbladen,-werd de vergadering gesloten. 

Dordr. CL 

Bekendmaking van de plaatselijke gezondheidsraad te 
Karlsruhe. Een zekere Dr. C. J. KOENE in Geertrui-
denberg (Holland) prijst in eene brochure, als zeker ge
nees- en voorbehoedmiddel tegen cholera, typhus, diph-
teritis, pokken, roodvonk en mazelen, een „ijzerhoudend, 
antimiasmatisch, spijsverteering-bevorderend, krachtig en 
versterkend water" aan. 

Deze „antimiasmatische liqueur", zooals Dr. KOENE 
haar noemt, bestaat, volgens het scheikundig onderzoek, 
uit eene oplos^ag van yzerchloride, die veel vrü zout
zuur bevat, aan welke oplossing de geneeskrachtige 
werking, die in de brochure daarvan wordt opgegeven, 
in geenen deele kan worden toegeschreven. 

De prijs van een fleschje, 75 Pf. 1(45 et.) — minder 
dan 3 fleschjeS worden niet afgegeven — is veel te hoog, 
daar dezelfde hoeveelheid, in ieder apotheek, voor 20 
Pf. te verkrijgen is. 

Wij waarschuwen daarom het publiek voor het gebruik 
van dit water. 

KAELSBUHE , den 20 October 1890. 
De Gezondheidsraad, 
(w. g.) ScHNETZLEE. 

Reeds in het Maandblad van Juli 1881 en later meer
malen in de „ herhaalde waarschuwingen" hebben wij de 
aandacht op het „Antimiasmatiek van Koene" gevestigd. 
Hier in Nederland werd het fleschje voor 80 et. ver
kocht, ofschoon de oplossing van het ijzerchloride, bij 
het onderzoek in 1881 , even onzuiver was-als zij nu 
nog blijkt te zijn." Naar ons wordt meegedeeld is Koene 
reeds lang overleden, doch daar de waarschuwing uit 
Karlsruhe van 20 October '90 dagteekent, zijn wij ge
rechtigd aan te nemen, dat de affaire nog op denzelfden 
voet wordt voortgezet. RED, 

De Fransche minister van finanliën ROUTIER heeft 
bij de begrootingscommissie een wetsontwerp ingediend 
tot invoering van een zegelbelasting op alle pharmaceu-
tische spécialités. Deze zou ongeveer 12 milliocn Frcs. 
per jaar opbrengen, en wel naar het volgende tarief: 

10 centim. voor de spécialités beneden den verkooppriid van 
2 Fvcs. 

20 centim. voor de spécialités van den verkoopprijs van 
2—5 Frcs. 
en 30 centimes voor de spécialités van den verkoop
prijs van meer dan 5 Frcs. 

Kunstmatige minerale wateren zijn hieronder begrepen, 
behalve het gewone kunstmatig bereide spuitwater 
(Eau de selz) in syphons of flesschen. 

Het ontwerp vond bij de commissie geen gunstig 
onthaal. 

Reeds meermalen hebben wij, met opgave van redenen, 
verklaard, waarom wij ten sterkste tegen een dergelijke 
belasting gekant zijn. 

Een afstammeling van dr. Eisenbart en neef van 
Barnum, een Rotterdamsch Esculaap, zelf echter als een 
doodgewoon mensch luisterende naar den naam Schraap 
verkondigde Zaterdag op de Mariaplaats den volke, 
dat hij de kwaadaardigste tanden en kiezen zonder de 
geringste pijn wist te trekken, met behulp slechts van 
een pgpesteeltje of za,kpotloodje. Een ander tandendokter 
laat zijn slachtoffer op zijn grondvesten daveren ; hij, 
dr. Schraap, had maar een paar seconden noodig, en de 
kies vloog er uit. Zijn kiespijnelixer, dat hij uit zuivere 
menschenliefde — qui toujours commence par soi même 
— voor een prikje te koop bood, zou de door pijnlijke 
kiezen gekwelde menschheid gelukkig maken . . . . Maar 
ach, de politie kwam hem in deze schoone plannen 
storen. De tandmeester, blijkbaar geen meester in 't 
recht, had vergeten een artikeltje van de wet op de 
uitoefening der geneeskunde in aeht te nemen. De 
adjunct-hoofdinspecteur W. maakte procesverbaal op , 
en dwong onzen geleerde zijn verheven standplaats te 
verlaten, tot groote verbazing van de goedgeloovigen, 
tot nog veel grooter vermaak van de ongeloovigen. 

Utrechtsche Courant. 

Naar de Haarl. Ct verneemt, hebben de leden van 
het muziekkorps van den heer Latnoureux te Haarlem 
een groote hoeveelheid Haarlemmerolie opgedaan. 

Wel bekome 't hun ! 

Verbod van adverteeren van geheim-
middelen in het buitenland. 

*Wordt een kwakzalver de deur uitgejaagd, hg 
zal altijd trachten door 't venster weer binnen te 
sluipen. Meermalen gelukt dit, vooral indien er 
binnenshuis gedienstige mannen zijn , die genegen 
zijn, voor een deel van den buit een handje te helpen. 

In Deutschland kan men dit in verschillende 
streken tegenwoordig waarnemen. De overheid heeft 
aldaar bij politieverordening verboden, aan met
apothekers om geneesmiddelen te verkoopen of te 
adverteeren. De verkoop, het spreekt van zelf, staat 
echter, behoudens zekere voorwaarden, aan alle apo
thekers vrij. De kwakzalvers zijn nu met sommigen 
hunner overeengekomen om hunne apotheken als 
verkoopplaats der geheimmiddelen aan te wijzen. 
De verkoop aldaar kan wel is waar niet worden belet, 
doch het verbod van adverteeren strekt zich ook 
uit tot apothekers, zoodat zij eveneens strafbaar 
zijn, indien hunne namen onder advertenties voor
komen, als de onbevoegde kwakzalvers zelven. 

Onderscheidene districtsbesturen haasten zich, dit 
ter openbare kennis te brengen. Een der jongste 
publicaties komt uit Sleeswijk en luidt als volgt ï 

„Daar het aan geen twijfel onderhevig kan zjjn, 
of de politie-verordening van 27 Sept. 1889 , be
treffende het adverteeren en den verkoop van genees
middelen, strekt zich ook uit tot de apothekers, zoo 
zijn de autoriteiten verplicht ook handelend op te 
treden tegen die aankondigingen van geheimmiddelen, 
waarbij apotheken binnen haar ressort genoemd 
worden «als verkoopplaatsen. De apothekers, die 
advertenties dulden, waarbij hunne firma's genoemd 
worden, zijn strafbaar, omdat het hun alleszins 
mogelijk is, een einde te maken aan het misbruik, 
dat op die wijze van hunne namen wordt gemaakt." 

SLEESWIJK, 17 Mei 1890. 

(w. g.) De Regeerings-president. 

Nu in het begin van dit jaar (27 Jan. 1890) 
in Duitschland een nieuw Keizerlijk besluit is ver
schenen (ter vervanging van dat van 4 Jan. 1875^, 
regelende den handel in genees- en zoogenaamde 
geheimmiddelen en waarbij de verbodsbepalingen 
betreffende de aankondiging en aanprijzing in pu
blieke geschriften zijn gehandhaafd, vernieuwen de 
afzonderlijke Staten en Provinciën ook hunne bijzon
dere aanschrijvingen, sommige onder verduidelijking 
van hunne vroegere publicatiën. 

Als voorbeeld vinde hier een plaats de Verorde
ning van het Vorstendom IJ/ppe, luidende : 

art. 1. In nieuwsbladen of periodieke geschriften, 
evenmin als door de verspreiding van afzonderlijke 
gedrukte circulaires, mogen niet ten verkoop worden 
aangeboden of aangeprezen, stoffen of geneesmid
delen, 

a. waarvan volgens Keizerlijk besluit het debiteeren 
of verkoopen niet vrij is; 

b. waarvan de namen niet voldoende hun aard , 
hunne bestanddeelen of hunne samenstelling aan
wijzen (geheimmittel), 

c. waaraan valschelijk bijzondere werkingen worden 
toegeschreven, ten einde de koopers omtrent hunne 
waarde te bedriegen. (ReMamemittel). 

art. 2. De bepaling van art. 1 a is niet van 
toepassing voor apothekers. 

art. o. Overtredingen dezer verordening worden 
gestraft met een boete tot 60 M. (36 gld.) of 
hechtenis naar verhouding, tenzij de algemeene wet 
een hoogere straf bepaalt. 

drt. 4. Deze politieverordening treedt in wer
king op den dag harer afkondiging. 

DETMOLD 23 Juli 1890. 
De Vorstelijke Lippische Regeering} 

(was get.) VON WOLFFGRAMM. 

Verbod van den verkoop van schade
lijke haarwaters in Oostenrijk. 

*Van tijd tot tijd deel en wij de samenstelling 
mede van verschillende schoonheidsmiddelen, mzon-
derheid haarwaters, bestemd om het haar te kleu
ren , het eenige trouwens waarvoor zij dienst 
kunnen doen. Al de andere eigenschappen, die de 
verkoopers er aan toeschrijven, zooals het doen 
groeien, vernieuwen of zachter maken van den haar- ^ 
of baardtooi, zijn leugens. Sommige, en men mag j * 



feerust zeggen de meeste dezer toiletartikelen be
vatten stoffen, waarvan ook het uitwendig gebruik 
op den duur schadelijke gevolgen kan na zich 
sleepen en die daarom niet altijd zoo onschuldig 
zijn als de depôthouders voorgeven. Wij achten 
het daarom tôt onze taak te behooren tegen het 
gebruik dezer middelen te waarschuwen, door hunne 
vergiftige bestanddeelen mede te deelen. Een ieder 
kan zich alsdan voor schade wachten. 

In het buitenland, waar over 't algemeen tegen
woordig vanwege de regeeringen meer gedaan wordt 
tegen het voortwoekeren van den verkoop van 
allerlei kwakzalverijen dan hier te lande, gaat men 
verder en wordt hier en daar, in 't bijzonder/in de 
Duitsche landen , den vrije verkoop verboden van 
alle middelen, 't zij voor in- of uitwendig gebruik 
bestemd, waarin voor de gezondheid nadeelige zelf-
standigheden vóórkomen. 

Een ruim jaar geleden, op 8 Aug. 1889, is weder 
in Oostenrijk van het Ministerie van Binn. Zaken 
een schrijven uitgegaan aan de verschillende auto
riteiten wie het aangaat, naar aanleiding van een 
nieuw Haarmiddel, waarvan de exploitatie daar te 
lande wordt beproefd, de z. g. Haar-Begenerator 
van F. L. Harnisch uit Berlijn. 

Aangezien volgens het onderzoek van den opper
sten Gezondheidsraad', zoo luidt het in de circulaire, 
het bewuste haarmiddel wegens zijn gehalte aan 
hod voor de gezondheid schadelijk kan zijn, wordt 
de vrije verkoop daarvan in het land verboden. 

De autoriteiten worden aangemaand dit zoo spoe
dig mogelijk ter openbare kennis te brengen en 
tevens nauwlettend te willen acht geven op de 
naleving1 van dit verbod. 

Tevens wordt de aandacht der overheidsbesturen 
in 't bijzonder er op gevestigd, of ook binnen hun 
ressort soortgelijke middelen worden verkocht, waar
van vermoed kan worden, dat zij insgelijks schade
lijke bestanddeelen bevatten, en waarvoor een gelijk 
verbod wenschelijk zou kunnen zijn. Zij worden 
verzocht een voorloopig onderzoek te willen instel
len en, onder mededeeling van het resultaat daarvan, 
aan de Regeering een monster toe te zenden met 
uitvoerig bericht. 

Veroordeeling van een redacteur we
gens kwakzalvers-advertenties. 

* Op de algemeene vergadering der Maatschappij 
ter bevordering der Pharmacie, zoowel als op die 
der Vereeniging tegen de Kwakzalverij is beweerd, 
dat de wetten in Nederland nog zoo onmachtig 
niet zijn ter beteugeling althans van sommige vor
men van kwakzalverij, doch dat de toepassing van 

l ^ l e zijde van politie en justitie te wenschen overlaat. 
f Wij willen het gaarne gelooven, hoewel de zaak 

er niet minder ergerlijk door wordt, dat nu wij bijna 
tien jaren aandringen op betere toepassing' en de 
bewijzen in dit blad bijbrengen, waarom deze hand
having der wetten noodig is in 't belang van de 
volkswelvaart en de volksgezondheid , nochtans alles 
bij het oude wordt gelaten en dezelfde lauwheid 
blijft voortduren. 

Hoe geheel anders elders, waar de overheden de 
oogen open houden en het voortwoekeren der kwak
zalverij beschouwen als een kanker, waartegen het 
plicht is te waken. Nieuwe verordeningen worden 
uitgevaardigd, zooals wij in den laatsten tijd bijna 
in elk nummer van het Maandblad konden mede-
deelen en de bestaande wetten vinden ijverige toe
passing ; zelfs dezulke die nauwelijks meer van kracht 
werden geacht worden opnieuw te voorschijn ge
haald , indien zij een geschikt wapen tegen de kwak
zalvers opleveren. 

Opnieuw en thans in hoogste instantie is dit in 
Duitschland bewezen. 

De Rijn provinciën stonden vroeger onder de 
Fransche wetten ; 't is gebleken dat sommige dezer 
nimmer zijn afgeschaft en in 't bijzonder, die van 
21 Germinal II en 29 Pluviôse XIIJ, waarbij het 
adverteeren en verkoopen van geheimmiddelen is 
verboden ook aan apothekers. Bij vervolgingen 
wegens den verkoop of het adverteeren van geheim
middelen in deze vroegere Fransche gewesten was 
reeds herhaaldelijk raar die wetten verwezen; het 
vorige jaar op 13 Juni 1889 heeft thans de opperste 
rechtbank te Berlijn in het hoogste ressort uitspraak 

gedaan en daarbij deze wetten alsnog van kracht 
verklaard. 

De zaak betrof een apotheker te Kreuznach en 
den redacteur van een dagblad te Keulen, die 
beide, het eerst door het kantongereoht te Keulen 
op 17 Oct. 1888, en verder in alle instantiën 
waren veroordeeld tot 10 Mk., ƒ6 , boete voor elk 
van een viertal verschillende advertenties, die in 
het Kreuznacher nieuwsblad waren geplaatst, ter 
aanbeveling en aanprijzing van den verkoop van 
Lippmann's Karlsbader bruischpoeder, Radlauer's 
éksteroogenzalf, beproefd middel tegen likdorens en 
carbolteerzwavelzeep. 

Beide werden bovendien veroordeeld tot gesamen-
lijke betaling van alle kosten, die begrijpelijkerwijze 
zeer aanzienlijk waren. De redacteurs van ie Ne-
derlandsche bladen betoogen telkenmale, wanneer 
zij op den schandelijken inhoud of de tastbare leu
gens in de advertenties gewezen worden, dat zij 
daarvoor niet verantwoordelijk zijn en er eigenlijk 
niets mede te maken hebben. De advertentiekolom, 
zoo luidt hun geliefkoosde uitdrukking, is als 't ware 
een aanplakbord, dat voor ieder tegen betaling 
open staat om het een of ander bekend te 
maken, 't Is niet zonder belang er op te wijzen, dat 
de Duitsche rechters de verantwoordelijkheid voor 
de advertenties toeschrijven aan den redacteur van 
het blad, „die verondersteld wordt de geheele cou
vrant samen te stellen en daarom ook in de eerste 
a plaats beschouwd wordt als de dader van de 
volgens de wet verboden aanprijzing van het ge-

„heimmiddel." 

Veroordeeling wegens het ten verkoop 
in voorraad honden van genees

middelen. 
* ,In het buitenland" zou -natuurlijk aan dit op

schrift toegevoegd dienen te worden. ID Nederland 
kan het in beslag nemen niet geschieden van ge
neesmiddelen, die bij onbevoegden uitgestald en in 
voorraad liggen, niettegenstaande de verkoop hun 
niet geoorloofd is en dus blijkbaar wetsovertreding 
wordt beoogd ; veel minder nog is vervolging op 
dien grond mogelijk. De verkoop zelf moet bewe
zen zijn en daarvan terstond proces-verbaal zijn 
opgemaakt, hetgeen uitteraard hoogst moeielijk is, 
daar de winkelier eenvoudig »neen" verkoopt aan 
ieder politie-agent, marechaussee of andere beambte, 
die een verboden artikel komt vragen. 

In de zeer enkele gevallen waarin deze verkoop 
echter toch werd geconstateerd volgde vroeger hier 
te lande toch nog meestal geene veroordeeling, 
omdat de meeste geneesmiddelen samengestelde be
reidingen zijn en door de Igst C van de wet, rege
lende de uitoefening der artsenijbereidkunst, wel 
de verkoop van de enkele stoffen beneden zekere 
hoeveelheden verboden was, maar daaruit volgde, 
volgens sommigen onzer Nederlandsche wetgeleerden, 
niet, dat ook de bereidingen uit deze enkelvoudige 
stoffen samengesteld, aan hetzelfde verbod van ver
koop onderworpen waren. Bij eene latere herzie
ning der bewuste Igst C is weliswaar het opschrift 
met opzet zoo gekozen, dat deze interpretatie niet 
meer tot uitvlucht kan strekken, doch de moeielijk-
heid van het bewijzen van den verkoop zelf is 
gebleven. 

Waar men in het buitenland derhalve dezen ge
vaarlijken verkoop door onbevoegden met ernst heeft 
willen tegengaan, is, zooals door ons herhaaldelijk 
ook voor Nederland als mogelijk en wenschelijk is 
voorgesteld, met den verkoop gelijk gesteld „het 
uitstallen, debiteeren of ten verkoop in voorraad 
houden." In Duitschland zijn bij Keizerlijk besluit 
eene reeks van geneesmiddelen en van min ot meer 
samengestelde bereidingen allen bij name genoemd, 
waarop dit verbod van toepassing is. Om de straf 
te ontgaan hebben nu sommige winkeliers juist het 
omgekeerde beproefd van hetgeen in Nederland tot 
niet-toepasselijkheid der verbodswet wordt aange
voerd. Het bovenbedoelde Keizerlijk besluit noemt 
namelijk verschillende kruidenmengsels met hunne 
bij het publiek bekende namen. De winkeliers bie
den nu de afzonderlijke kruiden, in de bepaalde 
gewichtshoeveelheden afgewogen en in kleine zakjes 
verpakt, te koop aan ; de inhoud der kleine zakjes 
behoeft slechts door den kooper te worden dooreen-
gemengd om het bedoelde geneesmiddel te verkrijgen. 

De verschillende rechtscolleges hebben thans tot 
in het hoogste ressort, namelijk een vonnis van 
het Oppergerechtshof te Hannover, in zulke eene 
handelwijze overtreding der wet gezien en onder
scheidene winkeliers zijn veroordeeld, die, onbevoegd 
tot het afleveren van geneesmiddelen, op deze manier 
Houtthee, St. Germainthee, Borstthee enz. verkochten. 

Alles in dit geval dus bij onze naburen juist 
omgekeerd als hier te lande ; hier verbodswetten, 
die niet of bezwaarlijk kunnen worden toegepast 
en rechterlijke ambtenaren, die de overtreders liefst 
ongemoeid laten, daar praktische wetten en rech
ters, die zich niet door de spitsvondigheden van 
kwakzalvers en hunne helpers van 't spoor laten 
brengen ! 

Waar zou de zorg voor de gezondheid en de beurs 
van de burgers beter zijn ? 

Alweer eens over Nicholson. 
Het blijkt nog steeds hoog noodig, al moge het 

dan ook zeer vervelend zijn èn voor de redactie èn 
voor de lezers van ons maandblad, die nu genoeg
zaam «p de hoogte konden zijn van Nicholsons 
praktijken, nu en dan op dat heer terug te komen. 
Wij ontvingen voor eenigen tijd weder eene corres
pondentie tusschen Nicholson en een zijner slacht
offers in Friesland. Wij geven hier, zonder er verder 
veel *bij te voegen, den inhoud der brieven van 
Nicholson. Het blijkt uit die stukken genoegzaam, 
dat men voorzichtig zijn moet. 

No. 1 Gedrukt. 
LONDEN, 17 Januari 1890. 

den H e e r . . . . 
Ik ben in bezit van UE. brief van 13 dezer en 

ingevolge daarvan zend ik u heden p. post als 
drukwerk eene brochure bevattende eene beschrijving 
over doofheid en het ruischen in de ooren en de 
middelen tot dezelve genezing. 

Hierbij ingesloten ontvangt u ook nog een lijst 
met getuigschriften. UE. geeft mij echter geene 
voldoende inlichtingen opdat ik een oordeel kan 
vellen omtrent den toestand uwer doofheid en daarom 
zal het mij aangenaam zijn indien u het u toegezondene 
diagnosislgstje zoudt willen invullen en mij terug
zenden, dan zal ik bij magte wezen u alle bijzon
derheden omtrent uwe kwaal te geven. 

U. E. verdere narigten gaarne te gemoet ziende, 
heb ik de eer met alle achting te zijn. 

UE. Dw. Dienaar, 
(w. g.) J. H. NICHOLSON. 

No. 2 Geschreven. 
LONDEN, 27 Januari 1890. 

den Heer . . . . 
Mijnheer, Ik ben in het bezit van de beschrijving 

van de doofheid uwer vrouw, en heb de diagnose 
zorgvuldig nagegaan. Ik heb verschillende derge
lijke gevallen onderhanden gehad, en verheugt het 
mg u mede te deelen, dat ik bijna altijd daarmede 
succes gehad heb. 

In deze gevallen was de Eustachiusbuis verstopt, 
waarvan het gevolg was, dat de trommelvliezen naar 
binnen gedrukt werden, en indien een preparaat ge
bruikt wordt met mijne oortreramels, om de Eustachi
usbuis open te maken , zullen de oortrommels met 
effect er toe bijdragen om de natuurlijke trommel
vliezen in hunne normal toestand terug té brengen. 
Ik zou haar daarom het aanschaffen van een paar 
met goud overtrokken oortrommels aanbevelen, be
nevens eene flesch van Dr. Simpson's oorlotion om 
daarmede de trommelvliezen met een natuurlijk was 
zacht te maken, alsook een preparaat hetwelk 
effectief werkt om de Eustachiusbuis rein te houden, 
ten einde een gesuis in het hoofd weg te nemen. 

Zij zal ontdekken dat de met goud overtrokken 
oortrommels tot een goed resultaat leiden, daar hef 
bewezen is , dat zij meer geluidgevend zijn, en de 
geluiden en trillingen beter overbrengen en van 
längeren duur zijn. Terwijl ik uw order te gemoet 
zie en u verzekerende dezelve mijne beste attentie 
zal hebben, geef ik u hieronder het volle bedrag 
op voor de genezing harer kwaal. 
Prijs voor totale behandeling. 
1 paar met goud overtrokken oor trommels f 23.00 
1 flesch Dr. Simpson's oorlotion ad - 2.50 
1 „ keelpreparaat • 2.50 

f28.00 



Ik heb de eer, met alle achting te zijn : 
Uw dw. dienaar, 

(w. g.) J . H. NICHOLSON. 

No. 3 Geschreven. 
LONDEN, 18 Februari 1890. 

den H e e r . . . . 

Mijnheer, 

Ik heb u de oortrommels, lotion en keelprepa-
raat met volle gebruiksaanwijzingen afgezonden. 
Als u mij weer schrijft zet s. v. p . mijn naam „Dr. 
J . H. Nicholson" op het couvert, daar hebt u 
verscheidende malen slechts het adres zonder naam 
geschreven, dit geldt natuurlijk zoowel voor Londen 
als Parijs, het heeft mij wat moeite gekosf met de 
postbeambten om de brieven te krijgen aangezien 
zij allen waren zonder naam. 

Met alle achting, Uw dw. dienaar* 
(w. g.) NICHOLSON. 

No 4 Geschreven. 
LONDEN. 10 Maart 1890 . 

den H e e r . . . . 

Mijnheer, 

In antwoord op uw brief, heb ik u te berichten 
dat de oortrommels waren van hier op 13 Februari 
weggezonden. In het geval dat u ze nog niet ont
vangen h e b t , wees zoo goed mij te laten weten, 
dan zal ik onderzoek doen bij het postkantoor. 

Met alle achting, 
Uw dw dienaar, 

(w. g.) NICHOLSON. 

Daarmede sluit de correspondentie. 
Op 9 September van het zelfde jaar, waarin de 

patient, en wel in Januari, met Nicholson begon te 
correspondeeren, heeft hij voor zijn ruim f 28.00 nog 
niets ontvangen. Wij gaven de correspondentie in 
haar geheel , opdat anderen leeren voorzichtig te 
zijn. Wie meer van Nicholson en zjjne praktijken 
wil weten, verzoeke onzen secretaris om de bladen, 
waarin wij over hem schreven. Die bladen worden, 
zoolang de voorraad strekt, gratis/ dus voor niets, 
aan iedereen, die het vraagt, toegezonden. 

De Carolusmedalie 
duikt weder op. Sedert December van het voor
gaande jaar bemerkten wij daarvan niets, doch de 
ondernemer schijnt te denken, dat wij hem vergeten 
hebben. Wij geven hem bij dezen de verzekering 
dat dit niet het geval is. Integendeel weten wij 
nog zeer goed, dat hij het er eenvoudig op aanlegt 
het Nederlandsen publiek bij den neus te nemen. 

Lezers! In het December-nummer 1889 van ons 
maandblad is alles te lezen wat wij over die medalie 
en over de magneto-galvanische batterij gezegd 
hebben. Vraagt dat nummer aan. bij onzen secre
taris-penningmeester, leest en verspreidt het. 

Nederlanders, denkt om uwe gezondheid, past op 
uwe zakken. 

Ingezonden Stukken. 

M. de Red. ! 

Mijn zoontje van 3*/4 en mijn dochtertje van lx/2 jaar 
hoestten vrij wat. 's Avonds ontspon zich het volgende 
gesprek tusschen mijne vrouw, mijne schoonmoeder en 
ondergeteekende. 

Mijne vrouw: „Wat hoesten die kinderen toch!" 
Schoonmoeder : „Laat eens bij de familie P. een paar 

van die pleisters halen. De juffrouw verzekerde mij 
nog onlangs, dat, als haar Anna 's avonds erg hoestte, 
zij met een pleister op de borst den volgenden morgen 
geheel beter was." 

Ondergeteekende : „ Dat 's een wonderbare genezing 
— dat gaat mij haast al te vlug. Wat waren dat 
voor miraculeuze pleisters ? 

Sch. : „Ja, hoe ze heeten weet ik niet, maar ze haal
den ze bjj den apotheker E ." 

Ond. : 8 ' t Zal wel een kwakzalversmiddel zijn — ik 
geloof niet aan zulke miraculeuze herstellingen.'' 

Vr.: »Dan zou de apotheker ze niet verkoopen." 
Ohd. : „Dat zit nog !" 
Vr. en Sch.: „We kunnen immers eens probeeren — 

er is geen daalder mee om den halsi ' ' 
Ondergeteekende zwichtte voor de vereenigde aanval

len van vrouw en schoonmoeder en stemde er, hoewel 
tegenpruttelend, in toe, dat het meisje de pleisters ging 
halen. 

Het resultaat was, dat de familie P, op dat moment 
niet van de hooggeroemde pleisters in voorraad had 
en het meisje ze ging halen bij den apotheker. 

Ze kwam thuis met een net doosje met 10 chocola-
kleurige pleisters , aan den eenen kant op wit papier 
bedrukt met : 

„ Papier Wlinsi." 
Op het nette doosje stond, naast de noodige medaille

afdrukken, vermeld dat het Depot Central te Parijs was 
bij J. Wislin <& Oie. Al dadelijk beviel het mij niet, 
dat de uitvinder zich schaamde, zijn naam als Depôt-
houder te zien gebruiken en zich dus achter eene arm
zalige omzetting van letters verschool. Enfin, de 
kwakzalverij was gesteund met een halven daalder, we 
zouden de resultaten afwachten. De pleisters werden* 
na met de hand te zijn verwarmd, op de borstjes der I 
sterk protesteerende kleintjes gelegd, die al evenmin 
als hun vader vertrouwen in de zaak hadden, en zoo 
was het eerste bedrijf van het drama afgespeeld, Den 
volgenden dag hoesten geen gebrek, „'t Zit toch losser'' 
merkte mijn schoonmoeder op. Mijn vrouw zei niets. Nog 
een paar dagen verliepen, 't Hoesten hield aan en 
verminderde evenals vroeger langzamerhand tot de 
verkoudheid geweken was, met dit onderscheid dat ik 
75 et. armer geworden ben. 

Maar ' t mooiste komt nog ! 
Den volgenden zaterdagmorgen hoorde ik een vreeselij k 

moordgeschrei van mijnen jongen, die zich anders in 
't bad zoo kostelijk kan amuseeren. Toen ik binnen 
kwam was mijn vrouw bezig met het losmaken van de 
bandjes van zijn flaneJletje, die onder de kleefpleister 
op zijn huid waren vastgekleefd. Poor boy ! ' t Ging 
doodeenvoudig niet en 't hemdje werd met een schaar 
van de bandjes geknipt. Ondanks sterk wasschen 
bleef toch B/Q van den pleister weerstand bieden aan 
het warme water. Van morgen (een week later) was na 
het bad nog circa 3/4 van de fameuze pleisters op de 
borstjes van mijn nakomelingschap te zien, zoodat naar 
alle menschelijke berekening de naam Wlinsi nog ettelijke 
weken op hun jeugdig gemoed zijn aantrekkingskracht 
zal kunnen blijven uitoefenen. 

M. de Bed. ! U tracht uw blad af en toe eens op te 
vroolijken door gefingeerde advertenties of andere lui
mige stukjes, maar dunkt u niet met mij, dat dergelijke 
berichten als wat ik zoo vrij ben u te zenden, van 
voorvallen uit het leven gegrepen, nog veel amusanter 
zijn ? Maar gij allen, die dit blad leest, zvjt gvj het niet 
met mij eens, dat de velerlei bedroevende en bitter treu
rige staaltjes van kwakzalversafzetterij een schrille 
tegenstelling vormen met de vrij onschuldige oplichterij, 
waarvan ik de dupe ben geworden. 

Op verzoek van mijn vrouw sluit ik hier een 
pleister in, wellicht kunt u opgeven waaruit zij bestaat. 
„Als gij nu niet aan het Maandblad schrijft doe ik het" 
zei mijn vrouw. ^Bravo'', riep ik uit, „alweer een 
schrede verder aan het doel, dat de Vereeniging zich 
voorstelt. 

Dankend voor de opneming Een Fries. 

Wij zijn den geachten inzender dankbaar voor zijne 
mededeeling en houden ons steeds bij elk, wien de zaak 
ter harte gaat, voor dergelijke berichten aanbevelen. 

Het papier Wlinsi bestaat in hoofdzaak uit het soherpe 
bestanddeel van Sjpaansche peper, vermengd met een 
weinig benzoë , euphorbiumhars en drakenbloed, met 
welk mengsel het papier is doortrokken. Het doel is 
om een prikkel op de huid uit te oefenen, wat men b. v. 
ook wel eens door een mosterpleister doet, maar ieder 
moeder zal toch wel begrijpen dat hare kinderen met 
een extract uit de scherpe spaansche peper alles behalve 
gediend zijn. 

Het papier Wlinsi is inderdaad een kwakzalversmid
del, het zal niets uitwerken tegen de vele kwalen, 
waartegen het wordt aanvolen, in sommige gevallen 
zal het zelfs kwaad doen. BEO. 

M. de Redacteur ! 

Dat niet iedere patient, die, door wat dan ook daartoe 
gebracht, hulp zocht bij Windelincx, daar baat vond, 
zooals de man wel wil doen gelooven, is u zeer zeker 
bekend. Zeldzaam echter kan men de bedrogenen er 
toe brengen toe te staan, dat men van hun wedervaren 
verslag geeft, opdat anderen te weten komen dat daar 
volstrekt niet te vinden is wat zoo menigmaal per 
advertentie en op andere wijze wordt beweerd. 

Het gelukkig verschijnsel heeft zich nu voorgedaan, 
dat eene dame, wier naam ik u hievbij opgeef, te Amster
dam woonachtig, my toestond u te melden, dat zij ge-
ruimen tij d onder behandeling is geweest van Windelincx 
voor beenzweren, dat zij daarvoor veel geld heeft moeten 
offeren en dat zij niet de minste baat daarbij gevonden 
heeft. Zij deelde nog een aardig staaltje mede vau de 
wijze, waarop hij de aandacht zocht te trekken. Toen 
bedoelde dame onlangs in Lourdes was , had zij de 
gelegenheid aldaar in een hotel een album te zien, waarin 
portretten , doch zonder aangezicht, van patiënten, die 

allen door Windelincx heetten genezen te zijn. Moge 
het al bevreemding opwekken, dat er iemand zou zjjn, 
die zich liet overtuigen door een hoofdlooze photographiai 
ergerlijk en beleedigend noem ik het voor de katholieken, 
dat deze man de brutaliteit heeft, door het neerleggen 
van zulk een album als reclame, stilzwijgend bekend 
te maken dat hij, ook waar de zieken in Lourdes geen 
baat vonden, altijd nog in staat is, die kwaal, waarvoor 
men daar hulpe zocht, te genezen. 

Daar het voldoende is, dat de redactie mijnen naam 
kent , verzoek ik u dit schrijven voor uw maandblad 
eenvoudig van onderstaande letter te voorzien. 

A. 

Ter overname. 
Revalenta Arabica. Wie voor een kilogram fijn 

linzenmeél, bij de meeste grutters voor ongeveer 90 
cent verkrijgbaar, f 3.90 wil betalen, koope Du Barry's 
Revalenta Arabica, dat inderdaad niets anders is dan 
fijn gebuild linzenmeél. 

Wel is waar krijgt hij dan niet de gedrukte verkla
ring, bij de Revalenta gevoegd, dat dit middel o. a. de 
oorzaken bestrijdt van koorts, tering, hoofdpijn enz. 
maar aan die verklaring zal ieder weldenkende geen 
gewicht hechten. Hij weet te goed, dat linzenmeél 
zoo iets niet kan uitwerken. 

Zwitsersche pillen van Richadt Brandt. Da. Fa. 
DORNBLUTH schrijft in een Duitsch blad het volgende 
over de Zwitsersche pillen : n De pillen prikkelen zeer 
sterk den darm, zooals alle aloë-houdeade middelen dit 
doen, waardoor vele ziekelijke toestanden, die een leek 
onmogelijk herkennen en onderscheiden kan, zeer kunnen 
verergeren en ten slotte gevaarlijk worden. Zoo b. v. 
alle gezwellen in de maag en den darm, die zich in den 
regel onder zeer onduidelijke verschijnselen ontwikkelen, 
totdat een bloeding haar aanwezigheid doet kennen. Zoo 
ook het begin van buiktyphus, vele leverziekten, zooge
naamde hamorrhoïdaal-kwalen ; eindelijk alle kanker
achtige aandoeningen, die door zulke middelen zonder 
twijfel verergerd, ja misschien zelfs veroorzaakt worden.'' 

Correspondentie. 
Als nieuw lid, (Afd. Dordrecht e. o.) is toegetreden de heer : 
Mr. A. A. Moll, Advocaat en Procureur te Dordrecht. 
A. C. te H. Wij zonden u het nommer van October 

1888. Gij zult daaruit hebben gezien, dat het middel „Im-
bro'catie" met zooveel ophef aangekondigd, bestaat uit een 
mengsel van brandspiritus, terpentijnolie en azjjnzuur met 
nog een weinig van een eiwitachtige stof. 

25 Gram van dit mengsel kost 40 cent, dus geen koopje. 
F. B. te D. Beide middelen zijn nog niet in het maand

blad besproken. Hooper's Potassiumpillen zjjn ons niet 
bekend; kunt gjj ons het adres opgeven, waar zij verkrntj-
baar zijn , dan zullen wij ze laten onderzoeken. Hetzelfde 
zal geschieden met Himrod's Cure of Asthma, dat echter, 
door de wijze van aanbeveling, ook zonder onderzoek, wel 
als een kwakzalversmiddel kan worden beschouwd. 

v. JE. te D. Uwe mededeeling was nog niet in ons bezit; 
daarom hebben wij het verslag uit de Dordr. Ct. overgenomen. 

Herhaalde waarschuwingen. 
Crème Simon. Hooit hoe dit goedje in de adverten-

tiën onzer nieuwsbladen wordt aanbevolen : 
Crème Simon, aanbevolen door de beroemdste genees-

heeren van Parijs en waarvan alle elegante dames zich 
bedienen. Dit product geneest in één nacht puisten, klo
ven, winterhanden en alle huidaandoeningen. Het geeft 
een schoonen glans aan de huid, welke door dit middel 
wordt versterkt en aangenaam geparfumeerd. 

Ziedaar wat in de ad ver tent iën wordt gezegd. Het 
is, zooals men zal zien, een reeks leugens, die met een 
waarheid eindigt. Want dat de huid door deze Crème 
Simon aangenaam geparfumeerd wordt, is waar, maar 
dit is dan ook al het ware, dat in deze aankondiging 
is te vinden. 

De Crème Simon wordt verkocht in verzegelde pot
jes, van ongeveer 60 gram inhoud, voor den pry's van 
f 1.50 het potje. Zij ziet er uit als een weeke, witte 
zalf. 

De heer D. VAN DER WEEED heeft de stof onderzocht; 
zij bleek te bestaan uit zinkoxyde (zinkwit) en stijf-
selmeel met glycerine, door eenige vluchtige olie wel
riekend gemaakt. Dit is alles. Voor 10 of 20 cent 
zou dus heel gemakkelijk te leveren zijn, wat hier voor 
f 1.50 wordt verkocht. En van de verzekeringen van 
den fabrikant over de verbazende werking van den Crè
me Simon zal men niet veel bewaarheid vinden, 't Is 
alleen om de ij delen tot zich te lokken, dat in de bil
jetten^ die er bij worden verkocht, wordt gezegd, dat 
zij de huid een ,onvergetelijke lenigheid" en een > flu
weelachtig voorkomen" geeft, en dat de dames, die er 
gebruik van maken, verzekerd kunnen zijn „altijd den 
glans der schoonheid en de frischheid der jeugd te 
zullen behouden," Men zal wel begrijpen, dat een beetje 
glycerine met zinkwit en stijfsel dit niet kan doen. 


