
No. 12. December 1901. Oplage 8300 Exemplaren. I Een en Twintigste Jaargang, 

Maandblad uitgegever| door de Vereeniging : 

TEGEN DE f#VAKZALVERIJ 
onder Redactie van het Bestuur. 

Bestuur der Vereeniging: J. M. VAN ELK, Handelsagent te Dordrecht, VOORZITTER. J. VAN RIEL, Militair Apotheker te Amsterdam. 
Mr. H. MASSINK, Advocaat te Amsterdam. Dr̂ . W. RUTGERS VAN DER LOEFF, Arts te Amsterdam. 

A. J. WIJNNE, Gemeente-Apotheker te Middelburg, SECRETARIS-PENNINGMEESTER. Aantal Leden 739. 

leder Lid ontvangt één Exemplaar van het Maandblad en heeft recht op hoogstens 10 Exemplaren te r grat is verspreiding. 

U D DER VEREENIGING is ieder die haar doel helpt bevorderen en een 
Contr ibut ie betaalt van f 3.—. 

Alle stukken, voor het Maandblad bestemd, t e zenden aan den Secre
taris-Penningmeester t e M i d d e l b u r g , bij wien tevens het adres voor 
de ADMINISTRATIE is. 

Geplaatste bijdragen en onderzoekingen van kwakzalversmiddelen en 
spécial i tés worden gehonoreerd. 

He t iadrukken van art ikelen uit d i t blad is niet alleen geoor loofd, doch 
wordt zelfs dringend verzochi . 

ABONNEMENTSPRIJS, Franco per post per jaar f 1.25 

ADVERTENTIEPRIJS 1-6 regels . " fpS/S? . . | | " ' . • • ' - c S ^ g É r % 1-50 
Elke regel meer 25 Cent. 

Groote letters volgens plaatsruimte. 

Advertentiën moeten vóór den 25sten der maand gezonden worden aan 
het Algemeen Advertentie-Bureau BLUS$É &. COMP • te Dordrecht en 
worden alleen opgenomen wanneer het Besluur tegendelen Inhoud geen 
bezwaar heeft. 

I N H O U D : 
• Hoofdartikel: Samenstelling der middelen in 1901 onderzocht. 

Berichten : Een oproeping van A. "W. van Bijster veld. —-
Getuigschriften van Haverbroek. — Een oude bekende? —• 
Laakbare onvoorzichtigheid. — De reclame voor het »State 
Medical Institute". — Regeling van den handel in geheim-
middelen in Duitschland. 

Mededeetyngen van versc/iil/enden aard.- Het succes van de 
kwakzalvers. — Apophlegmatisonlu. — Een staaltje van de 
» Nieuwe geneeskunde". — Het Rolterdamsch Ocularium. —-
Uit andere bladen. 

Rechtszaken: P. van Bijsterveld vrijgesproken. — De Haas 
voor het kantongerecht. — Een parapluiehandelaar-homoeopaat. 

Boehbeschovvnng : Het sexueele leven van den mensch. 
Ingezonden: De principes van Hubert Ullrich. — Behande

ling op afstand. 
Correspondentie. 
Herhaalde waarschuwingen : Pastilles Poncelet. v ^ ^ ü a ^ j | | 

Zij, die met het nieuwe Vereenigingsjaar 
lid der Vereeniging wenschen te worden, of 
zich op het Maandblad willen abonneeren, 
gelieven zich reeds thans aan te melden bij 
den Secretaris-Penningmeester te Middelburg 
Hun zal dit Nommer gratis worden toege
zonden. 

De voorwaarden van het lidmaatschap en 
van het abonnement staan aan het hoofd 
van het Maandolad opgegeven. 
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AsTi-BitüMAL bestaat uit tannine (looizuur) 0,5 
gram, glycerine 12,5 gram en rozenwater 87 gram, 
gekleurd met eosine. (N°. 5.) 

ANTI-IMPBTU»O is een geparfumeerde zeepoplos-
sing, anders niets. (N°. 7.) 

APOPHLKGMATISONTA is niets anders dan een 
zwakke oplossing — 0,47 ^/0 — van ammonia in 
water. (N°, 12.) 

1 BOOM S MIGUAININE-PASTILLKS bevatten antipyrine 
en Coffeine. (N°. 9.) 

BOOM'S RIIBUMATIBK-PASTILLKS zijn bereid uit 
dubbelJcoohurc soda> salicylzm-e soda, zwavelzure 
magnesia, zwavelzure soda, büiker, amandelolie en 
talk en bevatten, volgens de opgave van den fabri
kant, dok nog phenacetine. (N°. 3.) 

BOOM'S S T A-A L-I* A STILLES bevatten als werkzaam 
bestanddeel:" lacias ferrosus (melkzuur ijzer). 
(No. 6.; 

BIJSTERVELD. Een der middelen van A. W. van 
Bijsterveld bleek te zijn ' Sol. ferri album. (Eiwit-
staal), maar van slechte hoedanigheid. (N°. 10.) 

CALAÏA, een looizuur en bitterstof bevattende, 
alcoholisch strooperige vloeistof, vermoedelijk een 
aftreksel van den Pambotano-bast. (N°. 10.) 

.CATARHA is een oplossing van 3 °/0 boor zuur in 

water, waarbij een weinig lysol of ickflvyol is 
gevoegd. (N°. 5.) 

E T É D ' OR, een mondwater, bestaande uit een 
spiiïtueuse oplossing' van menthol en kruidnagelolie, 
zeer waarschijnlijk vermengd met wat thymol en 
bergamotolie. (K°. 5.) 

KANKERMIDDEL VAN H, LEHMBROCK is een slecht 
bereid, grof poeder van .folia digitalis (vinger
hoedskruid). (N°. 10.) 

KRAAL'S LIKDOORN PL&jfrfött bestaat uit gele was, 
colophonium en hcnnejspcßtract (extr. cannabis), 
bestrooid met salicylzwimL ('N°.' 7.) 

NICHOLSON'S GBCONGKNTRICERD PRODUCT, waarmee 
men zeer voorzichtig moet omgaan, was niets anders 
dan licht-bruine suiker. - (N°. 9.) " 

NICHOLSON'S SKUIJWOEDKR bevatte rijst- en m'ais-
meel, benevens zwarte peper. '(N°. 9.) 

OPRECHTE ZWÏTS-BRSCKB GAL-POPPEN zijn pakjes 
kruiden, bestaande uit een mengsel van fol. men-
thae crisp, (kruizementbladen), rad. helenii (alants-r 
wortel), rad. gentianac (gentiaan-wortel), rhiz. calami 
(kalmuswortel), stipit. dulcamarae (bitterzoet"), herb, 
cardui benedict, (duizendguldenkruid), stimm, absynth. 
(alsemknoppen) en aloë. (N°. 6.) 

PILULES ORIENTALES bevatten een ijzerverbinding, 
zeer waarschijnlijk lactas ferrosus (melkzuur ijzer) 
en olie van komijnzaad. (N°. '3.) 

POEDISR TEGEN ASTHMA, een mengsel van tot 
poeder gebracht rad. liquirit. (zoetbout), " flor: 
sulfur, (bloem van zwavel), bicarb, natricus (dubbel 
koolzure soda), zeer weinig rad. rhei ( rhabarber) 
en alumen (aluin),- en vermoedelijk rad. zedoariae 
(zedoariawortel). (N°. 9.) 

SMEERSEL TEGEN RHBÜMATHIEK, van een reizend 
koopman, bleek te bestaan uit olie en ammonia 
(vliegende geest). (N°. 4.) 

SIAPHORSTER. BOERTJE. Een zijner middeltjes, een 
poeder, bevatte pulv. rad. liquirit. (zoethoutpoeder) 
en . bicarb, natricus (dubbelkoolz uro - soda.) (N9*.7.) 

THKRMOGÈNE, watten, licht gekleurd met anïline-
oranje, en doortrokken met een aftreksel van 
Spaansche peper (tinctura capsici). (N°. 7.) 

r WOLDOEK, verkrijgbaar bij A. VAN TUYM.» t e 
Amsterdam, is een vetafgevende wol, nog sterk met 
vette olie gedrenkt en vrij onregelmatig gekleurd 
met alizarine (de kleurstof van het meekrap)* 
(N°. 6.) 

B E R I C H T E N 

l§en o p r o e p i n g van A. W. va u - J3 ij s t e F v-el 4. 
De N. Holt. Cê, bevatte kort'-geleden dè volgende 
advertentie : 

„Aan de 
Onbevoegd Geneeskundigen in Nederland. 

On dergeteekende verzoekt beleefd aan alle onbevoegd 
Geneeskundigen hun naam en adres op te geven voor 
of op 2] November a. s., met vermelding van den dag 

waarop • zij het best eene Algemeene Vergadering kun
nen bijwonen. 

Het doel dier vergadering is de vraag te beant
woorden : 

1°. Wat kunnen wij doen tegenover partijdige rech
ters en het onrecht ons aangedaan ? .{f 

2°. Te zien of er mogelijkheid bestaat eene Yer* 
eeniging van onbevoegd Geneeskundigen op te rich
ten of eene Commissie te benoemen die pnze belangen, 
welke nauw met die van 'het publiek in verband staan, 
handhaaft. 

Wie nog andere punten op het programma wenschfr 
te zien, melde dit ook in zijn brief. 

Door het optreden tegen mijnen broeder en zoovele 
andere onbevoegd Geneeskundigen ben ik tot besluit 
gekomen, _ de slachtoffers der geneeskundige wet op.te . 
roepen. WW-

À. W. VAN RÏJSTERVELD, 
. onbevoegd Geneeskundige. 

Te spreken : . . • 
Maandags, Dinsdags en Woensdags te Leerdam;-: 
Donderdags en Vrijdags te Zwijndrecht." 
De Vox Medicorum zegt daarvan : „Wanneer allé 

„onbevoegde geneeskundigen" • aan dezen, oproep vol* 
doeu, zal het een druk bezochte en interessante verga
dering worden!" Wij gelooven het ook. 

G e fc u i g s e.h. r.i f t en v a n \i a v e r h o e kv Deze 
kwakzalver nog onlangs tot ƒ 50 boete, subs. 20 dagen 
hechtenis veroordeeld wegens het onbevoegd uitoefenen 
der geneeskunde, verspreidt een 'verzameling getuig
schriften, -waaruit moet blijken, datrin 19 maanden tijds 
420 personen door hem van allerhande kwalen genezen 
zijn. Aan het slot dier verzameling geeft hij zijn adres: 
ode(n) heer E. HAVERHOEK, gezichtkundige, Concordia-
straat N°. 1 ;te Utrecht" en laat daarop volgen ; »Aan 
hetzelfde adres verkrijgbaar alle soorten fijne brillen." 

Zeker een goed adres om genezing van kanker, maag
zweer, heupziekte, huidziekte enz. enz. te zoeken! 

E e n ó u d e b e k e n d e ? Als wij ons niet vergissen, 
dan is de persoon, in onderstaand bericht bedoeld,' 
meermalen in ons blad genoemd als iemand die reeds 
dikwijls verdacht is, maar op*\wien-;:m.oeieUjk -vatiisi 
te krijgen. *>#!* 

Men meldt n. 1. uit 's-Gravenhage het volgende ; 
„Naar men verneemt wordt een onderzoek ingesteld 

naar aanleiding van het overlijden " van eene vrouw, 
wier dood zöu te wijten zijn aaii het-verrichten van 
operation door een persoon, die reeds vroeger met de 
justme in aanraking kwam als verdacht van strafbare 
feiten. Tengevolge van soortgelijk© handelingen van' 
bedoelden persoon, zou thans nog eene andere vrouw 
in hoogst bed enkelij ken toestand verkteren. 

Bedoelde persoon is naar de gevangenis overge
bracht. Het meisje, wier dood liet gevolg zou zijn.yan 
opera tien door den aangehoudene toegepast, was slechts 
18 jaren oud, en het andere meisje, dat thans nog 'in 
het Gemeente-Ziekenhuis wordt verpleegd, en wier toe-
Stand niet buiten gevaar wordt geacht, is een-19'-jarige 
dienstbode." . -4*À 

L a a k b a r e o n v o o r z i c h t i g h e i d , l/it I.hendijke 
meldt men aan de N. Rott. Courant ï „Door twee mars
kramers, die vaak in Zccnwsch Vlaanderen komen om 
hunne waren, te venten, worden o. a. wormpoeders 
verkocht. Door een vrouw te Eecloo, een plaatsje in 



Belgisch-Vlaanderen, werd vaa die poeders gekeoht 
voor hare twee kinderen, een jongetje en een meisje, 
die beiden ziekelijk waren. De moeder gaf hun van 
de poeders en reeds na een half uur waren de kinde
ren onder vreeselijke pijnen bezweken. 

De politie heeft de venters gearresteerd. Thans ech
ter zijn zij vrijgelaten, daar de drogist te Brugge, van 
wien zij hunne poeders kochten, zich vergist moet 
hebben. gf ^ 

Ook in deze streken kochten verschillende ouders 
wormpoeders van de hier algemeen bekende venters". 

Wat baat het de moeder dat de venters zijn vrijge
laten ? Men koope toch geen geneesmiddelen bij den 
eersten den besten. 

De r e c l a m e v o o r h e t « S t a t e M e d i c a l 
I n s t i t u t e . " De advertentie in onze bladen geplaatst 
om de aandacht te vestigen op dit Instituut, waartegen 
wij ons in ons vorig n°. waarschuwden, moge al een 
voorbeeld zijn van echte Amerikaansche reclame, zij 
beteekent, zooals licht te begrijpen is, nog niets bij de 
reclame-middelen die in Amerika zelve worden aange
wend. 

Tegelijk • met het monsterpakje wordt aan den aan-
- vrager verzonden een blad, The Fort Wayne News, 

waarin op de eerste bladzijde, in het redactioneele 
gedeelte, de meest warme aanbeveling voorkomt van 
het Instituut, dat (en hier komt de aap,uit de mouw) 
«meer gedaan heeft om Fort Wayne aan de wereld 
bekend te maken, dan eenige andere onderneming." 

Later werd ons welwillend toogezonden een Holland-
sche courant: De HoUandsche Amerikaan, waarin, ook 
weer op de eerste bladzijde, een bijna woordelijke ver
taling van het artikel uit The Fort Wayne News was 
opgenomen. 

Blijkbaar dus was dit artikel — geen advertentie — 
van het Instituut afkomstig. Zeker, dat is de methode; 
voordeelig voor de couranten en, voor den kwakzalver. 
Vroeger moesten wij een. dergelijke handeling in enkele 
onzer bladen afkeuren; in de« laatsten tijd hebben wij 
daarvoor gelukkig geen aanleiding gehad. 

B e g e l i n g v a n d e n h a n d e l i n g e h e i m m i d -
d e l e n i n D u i t s c h l a n d . 

Weldra zal in Duitschland een regeling worden ge
troffen, die het publiek zal beschermen tegen de uit
wassen van den handel in zoogenaamde geheimmidde-
len. Het Reichsgesundheitsamt zal ten behoeve der 
politie-autoriteiten in de verschillende staten lijsten ont
werpen en bijhouden, waarop vermeld staat welke stoffen, 
voorwerpen en toebereidingen ais geheimmiddelen moe
ten worden beschouwd. Doorgaans zullen stoffen, die 
in het Duitsche artsenijboek voorkomen en onder de 
daar aangegeven namen worden aangeboden niet op 
deze lijst worden geplaatst, evenmin geneesmiddelen, 
die in de geneeskundige praktijk algemeen erkend wor
den of ontsmettings-, voedings-, genot- en schoonheids-
middelen. 

Het openlijk aankondigen van middelen, die op de 
lijst voorkomen, is verboden. Bij de aflevering moeten 
op de middelen hun naam en die van den vervaardiger, 
de prijs en de plaats van aflevering zijn aangegeven. 
Aanprijzingen mogen er niet op staan. Sterk werkende 
middelen mogen alleen op geneeskundig voorschrift 
worden geleverd. Geheimmiddelen, die gevaarlijk kun
nen zijn of waarmede het publiek op z wendelach tige 
wijze wordt afgezet, mogen in het geheel niet verkocht 
worden, zij staan op een afzonderlijke lijst. 

In Rusland en Oostenrijk zijn dergelijke verordenin
gen reeds van kracht. {W .T. 6.) 

MEDEDEELINGEN 
VAN VERSCHILLENDEN AARD. 

H e t Succes van de Kwakza lve r s . 

In „Het Rotierdammertj'e" van 13 November 
komt onder den t i t e l : „Kwakzalverij" een hoofd
artikel voor, dat wij, al moeten dan ook andere 
belangrijke zaken blijven rusten, m zijn geheel 
willen overnemen. Het artikel n.1. draagt zóó zeer 
onze instemming weg en slaat den spijker zóó juist 
op den kop, dat wij onze lezers, die zeker voor 
het grootste deel „Het Rotterdam mer tj e" niet onder 
de oogen krijgen, in de gelegenheid wenschen te 

L stellen met het interessante betoog van plen schrijver 
kennis te maken. 

Het stuk luidt a ldus : 
„Hoe is het mogelijk, dat er altijd nog zooveel zie

ken zijn, die hulp zoekeu bij een kwakzalver, ook al 
kunnen ze de hulp krijgen van een bevoegden arts? 
Ik bedoel niet het gebruik van sommige eenvoudige, 
onschuldige huismicUleitjes bij lichte stoornissen ; ook 
niet die armoedige gevallen, dat men voor de goed
koopte eens pro bee ren wil, of een reclamemiddel tje van 
twaalf stuivers niet voord celiger is dan een visite van 
een gediplomeerden arts; maar iL bedoel die vele ge
vallen, dat een ernstige zieke hulp zoekt bij kwakzal

verij, in de heep, dtór de genezing te vinden, die hij. 
bij zijn geneesheer niet, of niet snel genoeg vindt. 

„De wereld wil bedrogen worden ! Naar mate de arts 
eerlijker, eenvoudiger, oprechter is, zal de patiënt die. 
niet zeer hoog staat, zich spoediger teleurgesteld voelen. 
Het publiek is dikwijls nog zeer onontwikkeld en 
heeft, als het er op aankomt, dikwijls nog liever den 
oud-heidenschen toovenaar met bezweringen en gebeden, 
met machtspreuken en toovermiddelen, dan den man 
der nuchtere natuurwetenschappen. Vooral wanneer 
hij heel rijk of heel ziek is, eischt een patiënt voor 
zijn »buitengewone" kwaal ook „buitengewone" middelen ! 

„Nu zou men zeggen, de ondervinding zal hem on
middellijk leeren, dat dit onzin is. Wanneer ik een 
spoorwegbrug wil gebouwd hebben en ik draag dat 
werk op aan den smid van het dorp en aan Piet den 
metselaar, om daardoor de kosten van een ingenieur 
uit te sparen, ofwel, wanneer ik een ei wil eten en ik 
verzoek Bamberg om dit uit zijn hoed te voorschijn te 
tooveren in plaats van het doodgewoon uit een soliede 
winkel te halen, dan zal ik mij daardoor zeer bespot
telijk maken; maar ieder zal dan ook inzien, dat dn 
bespottelijk is. Hoe komt het nu, dat in de genees
kunde dergelijke bespottelijkheid niet door ieder be
spottelijk gevonden wordt? 

„De geneeskunde is zoo lastig te beoordeelen, dat 
men werkelijk met den besten wil van de wereld allicht 
de domste fouten in zijn oordeel maakt. Eenige bron
nen van dwaling zal ik hier laten volgen. 

1°. Ten slotte moeten alle menschen toch sterven, 
om het even of zij door een bekwamen arts of door 
een kwakzalver behandeld zijn. De dood maakt allen 
gelijk. En wie misleid is, klaagt dan niet meer. 

2°. Veel ziekten plegen ook geregeld te genezen 
zonder eenig speciaal ingrijpen. Bijvoorbeeld: iemand 
heeft vergiftige worst gegeten, wordt doodziek, zoodat 
hij willens of onwillens moet blijven liggen en rust ne
men, het vergif wordt door de natuur naar boven en 
naar beneden uit het lichaam verwijderd, een paar 
dagen weigert patiënt alle voedsel.— en hij herstelt. 

. Of wanueer een kind mazelen of roodvonk heeft, 
dan mag de koorts een paar dagen duren, maar spoe
dig is dat vuur uitgebrand en wanneer er geen scha
delijke invloeden bij komen, herstelt de zieke. 

Daarom zal men den arts niet 't huis laten. Integen
deel. Gedurende die enkele dagen stelt men den lijder 
onder deskundig toezicht om schadelijke invloeden te 
voorkomen en de natuur éen beetje in bedwang te 
houden, als deze soms in >aar dienstijver een beetje 
overdreven mocht zijn. Maàr ik bedoel dit: wanneer 
men in handen valt van een duivelbanner, van een 
natu urgeneeskundige of van een homoeopaath, dan zal 
ook deze er succes mee kunnen hebben en zal dan later 
kunnen spreken van zijn wondervolle genezingen. 

Is .het een ziekte die wat langer duurt en wordt de 
patiënt dan achtereenvolgens door verschillende perso
nen behandeld, dan krijgt hjj de eer, die hem het 
laatst behandeld heeft. 

Menig arme zal eerst zich met kwakzalversmiddeltjes 
tevreden stellen, maar ten slotte zal de arts hem gene
zen. Doch omgekeerd zal menig rijke eerst zijn arts 
raadplegen; verveelt hem dat, dan zal hij alle gekke 
middelen probeeren en, is ten slotte het eind der ziekte 
bereikt, 'dan heeft het laatste kwakzalversmiddeltje de 
eer der genezing. 

3°. p e voorzegging van den arts is geen profetie 
maar zuivere kansrekening. 

Bijvoorbeeld: een vrouw heeft een knobbeltje in haar 
ééue borst. De arts weet, hoe dikwijls het voorkomt, 
dat zulk een onnoozel knobbeltje ten slotte op kanker 
uitloopt, waarbij dan de ellende niet is te overzien; 
terwijl de operatie heel onschuldig is. Het is dus zijn 
plicht om bij de minste vergrooting die het knobbeltje 
ondergaat de borst weg te nemen ; want als hij wacht 
totdat het later zal gebleken zijn dat het kanker is, 
dan is het meestal te laat om nog te opereeren- Hij 
stelt dus de operatie aan den patiënt voor en vindt 
die „beslist noodig". Van de honderd gevallen zullen 
vijftig zich laten opereeren, maar die mopperen later 
nog af en toe, „of het wel eenmaal noodig geweest 
was mij te laten opereeren en uu moet de naaister 
altijd een handvol watten in mijn japon aanbrengen ! " 
De vijftig anderen zullen naar een kwakzalver gaan 
en deze geeft zalfjes, zinkplaatjes, amuletten, gebeden, 
bijtmiddelen, enz., enz., maanden lang. Dertig zullen 
daarbij steeds verergeren, hun lijden wordt op 't laatst 
ondragelijk, zij sterven, — klagen dus niet meer, be
schuldigen den kwakzalver niet van zijn roekeloos be
staan. Maar twintig zullen genezen, omdat het geen 
kanker was en die leven nog vele jaren lang en ver
tellen iederen dag aan allen die het hooren willen, dat 
die eerste arts een weetniet is, maar dat de ware hulp 
alleen bij de kwakzalverij is te vinden. 

Een ander voorbeeld : iemand heeft eene verzwering 
aan zijn knie, het beenvlies is aangetast, ten slotte ook 
het beenweefsel ; de tuberkelbacillën, want dit zijn de 
boosdoeners, dezelfde als van de longtering, maken 
steeds grooter vorderingen, patiënt wordt uitgeput door 
sluipende koortsen en de arts raadt aan, het been af 
te zetten, dan is de patiënt weer gezond, het vergift 

is dan verwijderd. Patiënt weigert Xemt later het 
ziekteproces voor langer of korter tijd tot stilstand door 
een gelukkige wending in de omstandigheden, dan is 
de arts een ezel. Maar dit geschiedt nauwelijks in 
tien van de. honderd gevallen. Gewoonlijk wordt er 
jaren lang gekwakzalverd, dan weer verbetert de patiënt, 
dan weer verergert hij. De tuberkelbacillën bereikei 
eindelijk de longen en de patiënt sterft aan de ge
wone longtering. De familie weet echter niet, dat dit 
dezelfde ziekte is als: „beeneter", en zegt; hoe ge
lukkig dat zijn been indertijd maar niet afgezet is 
door dien beroerden arts, want dat been ging nu in 
den laatsten tijd nog al mooi vooruit (door de bed
legerigheid) ; had hij die longaandoening nu maar niet 
gekregen, dan was hij zeker nog wel hersteld. 

4°. In verschillende periodes van een ziekte moet 
de behandeling niet zelden tegenovergesteld zijn, wat 
allicht een schijn van tegenstrijdigheid geeft. 

Bijvoorbeeld : iemand breekt zijn bepn ; een gipsver-
band geeft absolute rust en het been geneest voor
treffelijk. Na zes weken wordt het verband verwijderd, 
het been is op de gebroken pjaats sterker dan te voren, 
de houdiug van het been is onberispelijk, de arts is 
tevreden over zijn succes ; nu nog eerst een poosje rust, 
daarna wat oefenen om de stijfheid te overwinneu, dan 
zijn we klaar. Maar patiënt is rijk en bang, hij blijft 
rust houden veel meer dan noodig is, vindt alle be
weging veel te pijnlijk, het been wordt stijver. Die 
beroerde arts, die heeft het been verknoeid met zija 
rust laten houden en de eerste de beste knijp- en 
wrijf dokter volbrengt het wonder der genezing. Hem 
de eer ! 

Een ander voorbeeld : Een jong meisje lijdt aan 
bloedarmoede: bij de minste beweging krijgt zij hart
kloppingen en duizelingen. De arts schrijft haar dus 
voor, aanhoudende bedrust. Alles gaat goed en de 
arts denkt : zes weken bedrust en dan zal ik met lang
zame beweging beginnen. Niet alzoo de wijze familie. 
Lang vóór de zes weken om zijn, is het nieuws er af 
en het meisje verveelt zich. Als er vijf weken om zijn, 
wordt een kwakzalver gehaald: «wel kind, te bed, ge 
zult nog zieker worden, je moet eens probeeren op te 
staan" ; alles gaat geleidelijk goed. Zie je nu wel,' dat 
die arts er niets van weet, die zei : „te bed liggen" e» 
nu geneest ge door opstaan ! 

Zoo is het bij de meeste ziekten tot op zekere hoogte 
willekeurig, of men een beetje eerder of een beetje 
later wil overgaan tot een volgend stadium der behan
deling, bijvoorbeeld van een meer kalmeerende tot een 
aktieveerende behandeling of bij langdurige koorts : 
eerst vasten en dan versterken, of bij langdurige hoest :, 
eerst oplossen, dan prikkelen om de laatste overblijfselen 
van slijm te verwijderen, of omgekeerd: eerst prikkelen 
om de slijm te verwijderen en dan verdooven omdat 
de hoestprikkel soms langer blijft bestaan dan noodig is, 

Want de natuur is als een paard, dat 's morgens te 
hard van stal loopt en 's avonds nog. wel eens wat met 
de zweep moet hebben, 

5°. Nog meer verwarring ontstaat er in de hersenen 
van het publiek door het feit, dat somtijds twee tegen
overgestelde zaken ongeveer dezelfde uitwerking kunnen 
hebben. Zoo werken hitte en koude beide als huid
prikkel en pijnstillend voor de diepere deelen. Vindt 
de patiënt die pijn in de zij heeft, ijs akelig, dan 
schrijft dezelfde arts of — erger nog — een ander arts, 
heetc pappen voor. Wordt nu het eerste voorschrift 
door een arts, het tweede door een kwakzalver of huis
genoot gegeven, dan heet" het als het goed gaat — 
en waarom zou het niet goed gaan? — zie je wel, dat 
die arts met al zijn geleerdheid er niets van weet, hij 
zei het juist verkeerd: «ijs" en het moest zijn: /.heete 
pappen!" «Neen kind, nu ben je weer beter gewor
den ; maar met die man was je uaar Crooswijk gegaan !" 

„Zoo zijn er allerlei bronnen van dwaling, waardoor 
het publiek den arts verkeerd beoordeelt. Bovendien 
heeft menig patiënt voor zijn arts geen geduld, maar 
een oneindig geduld voor een of ander onfeilbaar 
kwakzalversmiddel. 

„En dat ook de arts niet ^Itijd alle bizonderheden 
van' het ziektegeval weet, dat ligt in den aard dei-
zaak. Het .lichaam van den patiënt is geen horloge, 
dat men uit elkaar kan nemen en weer in mekaar kam 
zetten. De kunst is tegenwoordig wel zoover dat men 
dóór het mensphclijk lichaam heen kan kijken; maar 
men kan er daarom nog niet in kijken. Alle menschelijk 
weten blijft een zoeken, maar een deskundige heeft 
meer kans iels goeds te vinden dan een niet-deskundige, 
al kan een blinde kip toevallig ook wel eens een 
graantje vinden. 

«Wil men trachten den arts buiten de "deur te hou-
gen, dit "is nog beter; men moet daarvoor zijn leven 
verstandig inrichten. Geen natuur-geneeswijze, maar 
natuurlijke Icefwijzç. '^fb. 

Apophlegpiatisonta. 

Brr. wat een naam! Zeker heel wat bij 
zonders ? 



In ons nooHtter van October j . I . spraken wij 
over reclames van kwakzalversmiddelen, die som
wijlen tegelijk met geflkstreerde tijdschriften wer
den verzonden. Onder die reclame-biljetten, ons 
welwillend verstrekt, vonden wij er een, waarvan 
wij, ook om den Hollandschen oorsprong, meenden 
werk te moeten maken, al vonden wij het daarbij 
aangekondigd middel nog niet in de ons ten dienste 
s taande couranten geadverteerd. 

Het biljet luidt a ldus : 

„ Z U I Y E R U W L I C H A A M ! 
„In een oud Receptenboek lezen wij, dat IFaterzucht, 

Jicht, Verlamming, ZenuwzieMen, Tand-, Keel- en Maag-
\pijn, Koliek en v e l e andere kwalen dikwijls niet anders 
zijlij dan het gevolg van slijmen en kwade vochten. 

«Ook vinden wij daar een middel Apophlegmatisonta 
vermeld, dat deze s l i j m e n en v o c h t e n spoedig en 
zeker uit het lichaam verwijdert. Apophlegrmatisonta 
doet de slijmen en vochten uit alle lichaamsdeelen, zelfs 
uit de beenen, naar den mond vloeien. Men zal ver
baasd staan over de groote hoeveelheid slijmvwelke na 
•elke aanwending uit den mond vloeit. Seeds na het 
eerste gebruik voelt de zieke zich verlicht en verjongd. 

«Wij willen niet meer uit 't boek aanhalen, liever 
«tellen wij de zieken in de gelegenheid, zonder groote 
kosten, het middel te beproeven. 

,.Apophlegmatisonta kost ƒ 2.50 per flacon; bij in
zending echter van bijgaande B O N slechts f 1.—. 
Alles franco thuis tegen posttoissel of postzegels. — 
Rembourszen din gen en orders à / 1 . — z o n d e r B o n 
worden NIET UITGEVOERD, 

oApophlegmatisonta, zegt het .boek, heeft duizenden 
van bovengenoemde en andere kwalen genezen. Ook 
wordt het middel aangeprezen om ziekten te voorkomen. 
Hun, die, hoewel niet bepaald ziek, zieh niet recht 
gezond gevoelen, wordt daarom dit onschadelijk middel 
ten zeerste aangeraden. Ook zy zullen daardoor ver
licht en verjongd worden. 

«B o r s 11 ij d e r s en Z w a k k e n schrijft om 
prospectus MOUTEXTRÀCT (geen Havermout.) 

H E I D E N S , 
Beezel (Limburg). 

g ^ P " Om te gorgelen, dus niet om in te nemen." "Zf&k 

Daaronder volgde de „Bon", die door ons werd 
uitgeknipt en waarop wij ons haastten bet middel 
te bestellen, omdat dit voordeelig aanbod slechts 
t o t 1 Januari 1902 geldig was. 

Wij ontvingen daarop een fleschje, inhoud 50 
c c . (ongeveer 50 gram), waarin Mej. C. HUGEN-
HOLTZ, Apotheker te Amsterdam, die bet middel 
voor ons onderzocht, niets anders kon vinden dan 
0.47 proc. ammonia (vliegende geest); de rest was 
water, alles vertegenwoordigende een waarde van 
nog geen halve cent. 

Dit is waarlijk al te kras, j a zelfs schandelijk, 
wanneer men, met deze wetenschap, nog eens na
leest welke wonderdadige werking van deze hoogst 
verdunde ammonia-oplossing wordt beloofd. Maar 
*t wordt nog mooier. Op ' t fleschje s taat nog 
vermeld: „Vergeet vooral niet te lezen wat op de 
achterzijde van bijgaande circulaire geschreven is," 
en wat vinden wij daar ? „Deze Apohlegmatisonta 
„is driedubbel. Giet daarom den inhoud van dit 
„fleschje in een groote flesch, vul daarna het kleine 
„fleschje tweemaal met water en giet ook dit water 
„in de groote flesch. Schud goed door. Houd de 

1 „flesch dicht." 

Dit laatste is vooral noodig; want als de nu 
aanwezige ammonia, circa 0,15 % van den inhoud, 
eens vervluchtigde, d a n . . . j a dan zou he t middel 
e r niets minder op geworden zijn, met andere 
woorden even weinig uitrichten als nu dat spoor 
ammonia er wel in is. 

Aan een gorgeldrank met zoo'n verdunde 
ammonia de genezing van allerhande kwalen en 
zelfs het voorkomen van ziekten toe te schrijven, 
d a t is al te kras, zooals wij zeiden. 

Maar als da t middel dan zoo goed helpt en 
voorkomt, wat moeten de menschen nog met 
Mout-extract doen ? 't Is gek, zpoals de kwak
zalvers, in hun hebzucht, zich altijd weer bloot
geven. 

E e n s taa l t j e van de „Nieuwe g e n e e s k u n d e . " 

Door een geneesheer werd ons welwillend het 
onderstaand schrijven tor opname in ons blad 
toegezonden als waarschuwing voor anderen. 

De patiënt, die -dézen brief aan den medicus 
t e r hand stelde, is een lijder aan tabes dorsalis 
(ruggemergtering), die al sedert jaren het gebruik 

van zijn beenen moet missen en aan schietende 
zenuwpijnen lijdt. Met deze wetenschap verschijnt 
de belofte van het „Inst i tut" in Het ware licht. 

De niet-deskundige winne slechts den raad in 
van een bevoegd persoon en hij zal vernemen, dat 
' t geen aan ' t slot van den brief beloofd wordt 
omtrent de verbetering die „van dag tot dag zal 
toenemen", een voorspelling is als alleen door 
kwakzalvers zal worden gedaan. 

„Mijnheer l 
Na mij goed doordrongen te hebben van de voor

naamste kenmerken uwer aandoening der ruggemerg, 
haast ik mij U mede te deelen, dat gij U in de beste 
omstandigheden bevindt om van de vitalistische methode 
te profiteeren en ik ben overtuigd, dat als U op juiste 
wijze mijne voorschriften volgt, zullen wij er eerst 
toekomen om die krampen, alsmede die pijnen te doen 
verdwijnen en eindelijk om U gemakkelijk te kunnen 
bewegen. 

Ziehier waarin de behandeling bestaat: 
Toepassing van 12 dynamodermische platen die op. 

de volgende wijze moeten gedragen worden: 
5 op den ruggestreng. 
2 op de lendenen. 
3 op de maag. 
1 op het dijbeen. 
1 op de kuit. 
1 onder den voet. 

Deze platen moeten gedurende 30 nachten gedragen 
worden, ongeveer 10 uren per nacht en wel gedurende 
30 opeenvolgende nachten. Zij moeten aan de binnen
zijde van een flanellen hemd genaaid worden en on
middellijk de huid raken. Die voor de ledematen 
moeten met flanellen banden worden vastgebonden, die 
niet te stijf moeten worden aangehaald. 

Onder den invloed dezer geneeskundige behandeling, 
ik ben er zeker van, zult TJ weldra eene gevoelige 
verbetering bespeuren, welke van dag tot dag zal 
toenemen. 

Ik zal overigens met U iu correspondentie blijven 
om U mijne'raadgevingen voort te zetten, 

[nmiddels Hoogaehtend, 
Uw Dw., 

Dr. DÜMASV 
P. S. De 12 platen kosten 120 franken, welk be

drag U slechts per buitenlandschen post wissel te zenden 
hebt aan den Heer LEGRAS, onze administrateur, 19 rue 
de Lisbonne, om terstond en franco te ontvangen." 

met kracht tegen de kwakzalverij opgekomen en 
vele van die artikelen zouden wij zoo gaarne geheel 
of ten deèle overnemen . . . maar de plaatsruimte 
ontbreekt. Wij moeten ons derhalve, tot ons leed
wezen, bepalen to t de blóote vermelding van die 
artikelen, voorzoover zij ons onder de oogen zijn 
gekomen. 

Vóóraan s taat „Het Rotterdammertje", waarvan 
wij, behalve het stuk in dit n°. van ons Maandblad 
opgenomen, reeds dikwijls iets ontleenden. Door 
middel vau d i t b l a d maakten wij verder kennis 
met een artikel uit het Weekblad voor de Huis
kamer, waarin de heer L. J . L E F È B E E opkomt 
tegen de telkens geadverteerde gehoor-toestelletjes. — 

In het geïllustreerd Zondagsblad van het Volksblad 
bespreekt Mejuffrouw Da. CORNELIA D E L A N G E : 
„Een en ander over kinderverzorgiug", waarin zij 
tegen de talrijke niets beteekenende, soms schade
lijke huis- en kwakzalversmiddelen te velde trekt 
en den moeders den raad geeft : „Wendt geen 
kwakzalversmiddelen aan en huismiddeltjes alleen 
dan, wanneer gij er met den dokter over gesproken 
hebt." — 

Vox Medicorum, de reclame van geneeskundigen 
behandelende, laat zich aldus u i t : 

„Wat kunnen wij Nederlaudsche artsen doen, 
als onze stand door den een of anderen eerloozen 
collega wordt beleedigd? 

„Dat gebeurt bij ons nog niet, sóó treurig is het 
bij ons gelukkig niet, hoor ik al mompelen. 

„Neen, eóó treurig misschien nog niet, maar is 
het dan geen schande, dat Nederlandsche doctoren 
als handlangers en medeplichtigen, door hun naam 
te leenen aan kwakzalvers, den medischen stand 
declineeren — afgezien nog van het feit, dat die 
artsen zich verlagen tot onderdanigen dienaar en 
hansworst van den een of anderen slimmen clown, 
die de medische wetenschap veracht en er een 
genees (?) methode op na houdt, die kant noch wal 
r a a k t ? " — 

Nog juist vóór het afdrukken van dit blad maak
ten wij kennis met een belangrijk artikel in Het 
Volksblad over „kwakmfoers-advertenties". Wij 
hopen dit in ons volgend n°. over te nemeu. 

H e t R o t t e r d a m s c h O c u l a r i u m . 

Naar aanleiding van den „Brief uit de Maasstad" 
in ons vorig n°. opgenomen, ontvingen wij een uit
voerig schrijven van den daarin besproken S. 
SAMITOBOSKY. Wij kunnen dit geheele stuk, vooral 
om de persoonlijke aanvallen, niet opnemen, maar 
toch bestaan er voor ons afdoende redenen om te 
voldoen aan het verzoek van den heer S., om het opstel 
van den schrijver der „Brieven" te rectificeeren. 

Wij plaatsen daarom het volgende gedeelte uit 
den door ons ontvangen brief: 

„Ik ben geboren, niet in Russisch Polen, doch te 
Fried richqtadt in Sleeswijk-Holstein ; nimmer was ik 
in Hamburg of elders in Duitschland chef van eenig 
afbetalingsmagazijn, zelfs zag ik in Hamburg nooit 
zoo'n magazijn. Mijn vader was opticien, oefende dit 
vak dertig jaren lang uit, eerst in Friedrichstadt en 
daarna in Altona — Hamburg. Zijne specialiteit was 
het maken van brillen, en bij hem genoot ik mijne 
opleiding en werkte ik. 

„Na zijn dood wilde ik een ander vak gaan drijven 
en zoo dreef ik hier ter stede een magazijn. Waar
schijnlijk doordat „koopman zijn" mijn bestemming niet 
was, en tengevolge van oneenigheid met de in de zaak 
betrokken persoon liet ik de zaak varen, doch zeer 
zeker niet omdat thans de zaken niet goed gingen of 
verliepen, hetgeen dus eene onwaarheid is. 

„Ik werd tot mijn oude liefhebberij teruggevoerd, 
begon weder het vak van opticien, richtte die zaak in 
de Witte de Withstraat op en gaf haar eene benaming 
die dergelijke zaken in vele plaatsen v.an Duitschland 
dragen, namelijk, „Ocularium" „Oculistisch Instituut." 

„Ik doe niet anders dan de cliënten, evenals alle 
andere opticiens, behulpzaam zijn iu het uitzoeken en 
passen van. brillen, hetwelk toch werkelijk met oog
heelkunde niets te maken heeft. Daartoe gebruik ik 

leien optometer van Dr. Culberton, die voor zoover mij 
bekend de volmaaktste is, en die daarenboven aantoont 
of er afwijkingen of verschillen tusschen de beide 
oogen zijn. 

Bij de minste oogziekte of afwijking wordt gewei
gerd een bril gereed te maken, zonder recept van den 
doctor, dat ik dan ook meermalen ontving." 

U i t a n d e r e b l aden . 
E r begint meer leven in de brouwerij te. komen. 
In andere bladen dan het onze wordt nu en dan 

RECHTSZAKEN. 
De bekende P. VAN BUSTERVELD heeft de vorige 

maand opnieuw terechtgestaan voor het kantongerecht 
te Rotterdam, beklaagd van onbevoegde uitoefening der 
geneeskunde. 

De beklaagde had een geneeskundig onderzoek inge
steld ten opzichte van den Heer Jamin, Oranje-Nassau-
straat 14. Bij zijn tweede bezoek had hij dezen patiënt 
voor onherstelbaar verklaard. 

Uit het getuigenverhoor bleek, dat de vrouw van deu 
overledene heel wat moeite had gehad, eer v. B. bereid 
gevonden werd te komen, doch ten laatste gekomen is 
en gezegd had, dat men een recept kón laten halen. 

Dit recept bleek nu door bekl. zelf geschreven ; doch 
de 71-jarige DR. LANG verklaarde, dai dit geschied was, 
doordat hij, getuige, zijn bril niet bij zich had, zoodat 
hij het maar gedicteerd en geteekend had. 

Dat bckl. niet dadelijk was gekomen, toen hij ont
boden werd schreef deze getuige hieraan toe, dat hij 
het zoo druk had. 

De ambtenaar van Op. Min. vond het treurig, dat 
een geneeskundige zich leent om als vlag te dienen 
voor een kwakzalver, te meer waar hij den naam draagt 
van een zeer ^geacht geneeskundige. In aanmerking 
nemende dat de beklaagde zeer hoog in de gemeente
belasting is aangeslagen, en dat hij een dag vóór zijne 
in hechtenisneming aan H. M. een telegram had gezon
den, waarin hij ƒ 5000 beschikbaar stelde wanneer hem 
de hechtenis werd kwijtgescholden, meende het O. M. 
dat eene geldboete voor den beklaagde geen straf zou 
zijn ; hij eischte daarom 2 maanden gevangenisstraf. 

De advocaat, Air Jos. van Kaalte, concludeerde tot 
vrijspraak. 

Wegens gebrek aan wettelijk bewijs is vrijspraak ge
volgd. 

Voor het kantongerecht te Rotterdam was dezer dagen 
•gedagvaard doch niet verschenen A. J. DK HAAS, «plant-
kundige". Hem werd ten laste gelegd op ' t einde van 
Augustus jl. onbevoegd de geneeskunde te -hebben uit
geoefend in ceji perceel in de Zusterstraat. Uit de 
verklaringen van twee vrouwen bleek dat zij,*-de eene 
vergezeld van haar lljarig dochtertje, de andere van 
haar ziekelijk zoontje, den «plantkundige" geraadpleegd 
hadden. '*-•&& 

Het kind van n°. 1 had volgens den plantkundige 
aanleg voor idiotisme. Daarom moest het maar .elk 
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Tam- een eetlepel innemen van een aftreksel ran kruiden, 
-waarvan hij de vrouw een pakje gaf. üe patiënte had 
25 cents betaald, voor een volgnummer, dat in de 
Wachtkamer werd uitgereikt, en betaalde na het consult 
nogmaals 25 cent, die werden in ontvangst genomen 
door de dochter van beklaagde Toen het kind het 
kruidenaftreksel in een fleschje mee naar school kreeg, 
verbood de hoofdonderwijzer, toen bij hoorde van wien 
'de kruiden afkomstig-waren, liet kind het drankje. 

Het ziekelijke kindje van n°. 2 werd verklaard te 
lijden aan zenuwzwakte. Ook de vrouw kreeg een 
zakje kruiden en legde een kwartje op tafel. •**• 

Geen der beide kinderen ondervond baat na het in
nemen van het kruidenextract. De politie ,was met de 
zaak in kennis gesteld door een onderwijzer. 

De ambtenaar van het openbaar ministerie, mr. van 
Haren C.arspel, vorderde twee geldboeten van ƒ 30 
elk, of 5 dagen hechtenis voor iedere boete. 

Men schrijft uit Utrecht aan de N. Roti. Ct. \ 
' De door het kantongerecht alhier den 18 October jl. 
wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde ver
oordeelde parapluiehandelaar te Uselstein, J. \ . S., was 
van dat vonnis — 3 boeten van ƒ 10, subsidiair 3 X ß | 
dagen hechtenis — inyhooger beroep gegaan. Heden, 
2 Dec.," werd zijn zaak behandeld voor de nrr.-rechtbank 
en de beklaagde hield vol dat hij zijne patiënten op 
geenerlei wijze geneeskundig behandelt, noch door pols 
voelen noch door andere onderzoekingen aan den lijve. 
Hij verkoopt homoeopatische geneesmiddelen waarin de 
handel — ook volgens uitspraak van minister Heems
kerk, zegt hij — geoorloofd is en in welker genees
kracht hij door ervaring een groot vertrouwen heeft; 
De* door hem verkochte poeders bestaan hoofdzakelijk 
uit suiker en worden vervaardigd door een fabrikant 
te Leipzig, van wien de apothekersfirma de Itooij alhier 
depothouder is. 

De weinige medicijnen welke die poeders bevatten en 
de wonderbare kracht die zij op zieken uitoefenen zijn 
het geheim van den fabrikant. Eene moeder uit Usel
stein, wier ziek kind na gebruik van de poeders gene
zen was, had hem 30 et. voor een pakje ervan betaald 
als belooning voor zijne moeite. 

Het O M. eisehte bevestiging van het vonnis. De 
verdediger, mr. J. A. Visscher, vroeg vrijspraak, omdat 
de adviezen van den bekl. niet als geneeskundige be
handeling te beschouwen zijn en omdat hij — daar in 
Uselstein en omstreken geen homoeopatische geneesheer 
gevestigd is — niet geacht kan worden „buiten nood
zaak" door verkoop zijner homoeopatische middelen te 
hebben gehandeld. Uitspraak over 8 dagen. 

Herhaaldelijk heeft Hubert daarop nog ge
schreven, riïaar wij lieten zijn schrijven, onbeant
woord. 

1 Gedurende een j a a r tijcis ontvingen we toen 
zeker wel 6 à 7 brieven van hem, tot hij ten 
slotte het aanbod deed: na ontvangst van een 
afdruk dei- annonce, één plaatsing vooruit te zult, 
len betalen (natuurlijk tegen abonnementsprijs). 

Wij namen daar genoegen mee, lieten de om
vangrijke advertentie zetten en zonden hem een 
afdruk. Hubert stuurde den afdruk met eene kleine 
bemerking terug, verzocht ons de annonce aldus 
in het „eerst uitkomend nummer" te plaatsen en 
gaf de verzekering« dat. tegelijk met zijn brief een 
postwissel aan 'ons ' adres was verzonden. We 
wachtten geruimen tijd op den postwissel, maar 
deze kwam niet. Toen zonden we een tweeden 
afdruk en inderdaad, we moeten erkennen: .Hubert 
is een man van principes; we ontvingen een schrij
ven, geheel gelijk aftn dat, volgende op onzen 
eersten afdruk. Ook de slotzin,, .dat. -.gelijk m e t 
den'-brief een postwissel; was/afgezónden, ontbrak, 
niet. De postwissel zelf bleef natuurlijk ook weer 
uit. 

Nu zult u M. de Red. wel weten, dat een uitr 
'gever niet spoedig boos wordt, maar het zal ü 
zeker niet verwonderen, dat we minder goed te 
spreken waren over zulk een. handelwijze. We 
besloten derhalve Hubert 's brieven eenvoudig te 
weigeren, zoodat hij ze ongeopend terug moest 
ontvangen. We hadden echter buiten den waard — 
in .dit geval buiten Hubert 's principes — gere
kend, want ook al weer zoo'n soort principe van 
den man schijnt te zijn, geweigerde brieveu on-

CORRESPONDENTIE. 
%> - — — i i i i 

/ . A. B. te M. en v. D K. te Z. B. "Wij danken u voor 
uwe mededeeltngen; die Wij gaarne geplaatst hebben eir.kon
den ons voor mVe verdere medewerking aanbevolen. 

, CV: te R* Volge-iïs1 ingewonnen informaties is Mevrouw 
GUILLE-RY,, in. uw. schrijven bedoeld", wel is waar de "weduwe
van een geneesheer, maar zelve, onbevoegd, niettegenstaande 
zij zich met de uitoefening vah de. geneeskunde bezig houdt.. 
Uw raad was dus wel goed^V 

J- B. P . te A. Het" doet ons genoegen van u te vernemen 
dat onze waarschuwingen nut gesticht hebhen ; gaarne staan 
wij verder u ten, dienste. ' 

J)r^J, R. te R. Uit dit n". zult gij zien dat wij het 
gezondene best.konden gebruiken. Wi j 'zeggen u dank,. 
' «i H. L. Het door u gezonden prospectus van »Die neue 
Heilmethode" van Platen in dank ontvangen. Misschien komen I 
wij er later op terug. 

O-abehetiüe Inzender. Zie omtrent het hoekje »De Hoop.^er 

Zwahkejn,"^ dg. waarschuwing vari^oenu Gezondheidsraad Le 
f» 

iw aan 
blanco 

BOEKBESCHOUWING. 
I Het Sexueele Leven van den mensch, van het stand

punt der natuurlijke ontwikkelingsgeschiedenis. Voor
dracht van Prof. ALB. HEIM, vertaald door Dr. G. VAN 
BRAKEL Leideu, 11. Adriani. Prijs 50 cent. 

Geen beter middel ter bestrijding van de kwakzalverij 
dan kennis en wetenschap ; daarom ook geen beter 
wapen, tegen de -handelingen van de tallooze kwak
zalvers die hunne slachtoffers kiezen onder de ware en 
ingebeelde lijders aan ziekten op het gebied van het 
geslachtsleven, dan verspreiding van keu nis van het 
sexueele leven in alle opzichten, voor zoover daar
aan zuivere bedoelingen ten grondslag liggen. Het 
boekje, waarvan wij hierboven den titel opgaven, kan, 
voor zijn deel, tot dit doel het zijne bijdragen en 
daarom bevelen wij gaarne de lezing daarvan aan. 

Een* bespreking van de brochure behoort in ons blad 
niet thuis. 
e e g g g g a g g , ———| 

Zoo ziet 
Hubert is. 
zoo iemand 
ook te werk 

Uitgevers, 

INGEZONDEN 
Mijnheer de Redacteur !• 

i Herhaaldelijk lazen wij in uw geacht blad mede-
|«leelingen over de taaiheid en de volharding van 
HUBERT ULLRICH. Ook wij hebben die taaiheid 
van den kruidenwijnman ondervonden, en wel op 
üe volgende wijze : 

Daar wij, uitgevers, de ondervinding hebben op
gedaan, dat wc uiterst voorzichtig moeten zijn 
met heeren adverteerders uit het buitenland — 
bovenal uit Duitschland — antwoordden wij op 
een aanvraag van Hubert om in ons blad te ad-
Tèrteeren, da t .vaste conditie was : vooruitbetaling. 
Hubert schreef tóen, dat hij een, man van „prin
cipes" was en dat juist die principes hem verbo
den aan cenig uitgever de annonces vooruit te 
betalen. . Toen de man geen antwoord ontving, 
schreef hij andermaal ; wij herhaalden daarop ons 
eerste schrijven en vertelden hem zoo duidelijk 
mogelijk, dat wij tegenover zijne principes de onze 
stelden : wilde hij niet vooruit betalen, dan moest 
hij maar bij een ander aankloppen. 

middellijk na de terugkomst opmeu 
adres te verzenden, maar dan in een 
enveloppe, dus zonder zijn naam er op. 
; Om nu voorgoed van den lastpost bevrijd te 
worden, moesten we onze toevlucht nemen tot het 
zenden van een schrijven van dezen korten inhoud: 
' : I '„Edele Hubert ! ( 

U wordt gek of bent het reeds " 
Gelukkig is ons gebleken, dat één van de vele 

principes die Hubert er op nahoudt, ten strengste 
verbiedt, uitgevers, die een schrijven aan hom 
richten van bovenstaande» inhoud, verder lastig 
te y allen. | 

U, M. de Red., wie en wat vriend 
Terecht mogen we zeker vragen of 
bij de fabricage van zijn Kruidenwijn 
gaat volgens „vaste principes." 
die met den man in correspondentie 

staan, kunnen er hun voordeel mee doen. 
Mochten zij nadere inlichtingen verlangen., dan 

geven wij Ü, M. de Bed. het reent, hun ónzen 
naam bekend te maken.-. 

M., Nov. 1901. "X. 

Alksterdam, 27 '10 /1901 . 
Aan de Redactie van het Maandblad 

tegen de Kwakzalverij. 

M. H. Ik verzoek yEdele een plaatsje voor 
het volgende: 

In uw blad van October 11. komt een bericht 
voor tegen de behandeling op afstand. 

Gaarne wenscht ondergeteekende uwe meening 
te weten wat men er aan doen moet als een ge
neesheer wordt bericht\ dat A of ß niet gezond is en de 
geneesheer (zonder den _zieke te hebben gezien) 
dadelijk bereid is het een of ander middel voor 
te schrijven E r zijn mij gevallen bekend, dat de 
geneesheer het recept al klaar had, zonder dat hij 
nog iets omtrent den persoon had vernomen. 

Ik heb gemeend, d a t bovenstaande gevallen de 
geneesheer in achting bij het publiek doen ver
minderen en daartegen de kwakzalverij met" haar 
bedrog doet uitbreiden.. Ik hoop dat de h.h. 
Doctoren voortaan dergelijke handelwijze zullen 
trachten te voorkomen of zoo mogelijk totaal doen 
verdwijnen. 

U Edele bij voorbaat mijn dank. 
Uw Dienaar 

H. Tui »p KB. 

Gaarne verklaren wij als onze meening dat, als 
de gevallen zich hebben voorgedragen zooals de 
geachte inzender mededeelt, zoo'n geneesheer on
verantwoordelijk Jiandelt en volkomen gelijk ge
steld moet worden met de kwakzalvers, die „op 

Karlsruhe, irr oris vorig n". opgenomen 
G. B. S. le A. Dank voor mv zending. De » Gezondheids— 

pillen 'Defense''' zijn aangekocht en worden onderzocht. 
J. ~~D. te. J?. . Hoewel, ons. de- wijze- waa rop voor O dól 

wordt gemaakt tegen de borst stuit, beschouwen wij dat 
artikel niét als Kwakzalverij en kunnen daarom u w sluk 
niet plaatsen. Toch zouden wij de door den fabrikant -daar
aan toegeschreven »onovertrefbare" eigenschappen niet gaarne-
onderschrijven... . ,£$8*ï$r 

Dr. v.xIl.^R.te A. Igazolo en het Institut Cersello zijn ons 
niet bekend en wij zagen daarvan nog geen aankondiging in. 
onze bladen. De prijs 35 fr. per 100 gram geeft te denken. 

Jhr. v. A, te 's-IT. Tegen de toestellen van de Gebrs~ 
d'Alimonda bebben wij al dikwijls gewaarschuwd, o. a. nog 
in ons n°. van Juli j.I., terwijl wij een n°. later er op 
wezen, dat ook imitaties, van die toestellen te koop werden 
geboden.. Intnsschen stellen wij uwe mededeel in g zeer o p 

I prijs; wij zullen nadere inlichtingen inwinnen en daarna op-
• de zaak terugkomen. 

H. B. Jzn. te W. Wij hebben naar den door u genoemde 
• geïnformeerd en zullen u later berichten. TJ kunt het poeder 

hetzelfde t e r onderzoek zenden aan den Secretaris-Penningmeester der-

y ereeniging. 
-/. E. te L., A. A. R. te 's-H., J. T. M. te R. en M. H. J. 

le Z. Dank voor 't gezondene. 
•H. H. (e A. Ja, het »seizoen van de heeren-Poncelet, Gmjoi' 

en consorten is weer aan geh roken. Zoo mogelijk zullen, .wij 
weer eenige »Herhaalde Waarschuwingen" plaatsen. 

HERHAALDE WAARSCHUWINGEN. 

PASTILLES PONCELET. Nog steeds worden deze-
Pastilles, in groote geïllustreerde advertenties, als ee» 
onfeilbaar middel tegen tal van kwalen aanbevolen^ 
Ónder meer wordt er van gezegd : „Zij bezitten al de 
voordeden der andere hoestmiddelen zonder een enkel 
hunner inconveniënten te hebben". 

Laat ons eens nagaan of dit waar is. De pastilles-
bestaan volgens opgave in de advertentie uit teer, chloor— 
zure potasch, ipecacuanha en zoethoui, terwijl in enkele 
vroegere advertenties codeïne in de samenstelling was-
opgenomen en in andere niet. 

Het onderzoek van onze leden, de heeren J. C. v. D. 
TlAKST^jfcJz. en H. SUTSEMA, heeft inderdaad aange
toond de aanwezigheid van c7doorzwe potasch en ipeca
cuanha, terwijl er veel waarschijnlijkheid — doch geen 
zekerheid — was voor 'het voorhanden zijn van codeïne. 

"Wanneer wij deze laatste stof, een sterk vergif, nu, 
zelfs buiten. bespreking laten, dan zijn nog de twee, 
andere stoffen, die trouwens zeer ou o1 e, bekende ge
neesmiddelen zijn, geenszins als zoo onschadelijk te 
beschouwen, dat het geregeld gebruik daarvan aan 
iedereen kan worden aanbevolen. En dan nós; wer ook 
aan kinderen. 

Integendeel: een geregeld gebruik van ipecacuanha 
— een sterk braakmiddel — kan voor sommige lijders 
(en juist o. a. voor die lijders aan wie PORCELET hulp 
belooft), zelfs al is de hoeveelheid zeer gering, toogatu 
ernstige gevolgen na zich sleepen, en ook de chloorz'urêj 
potasch mag slechts met groote voorzichtigheid inwendig 
worden gebruikt. Reeds dikwijls heeft; het on oordeelkun
dig innemen van deze laatste stof den dood veroorzaakt. | 

'Tegenover al deze nadeelen bieden de Pastilles Pon-
celet ,geen enkel voordeel. Toegegeven dat de bestand
deel en daarvan enkele malen inderdaad heilzaam kun
nen werken bij sommige gevallen van verkoudheid^ 
keelpijn of zoo iets, dan kan men die bestanddeelen, in. 
elke gewenschte hoeveelheid, evengoed bij ieder apothe
ker hier te lande krijgen, en zeker niet duurder. 

afstand" genezen. RED. 

ADVERTENTIEN 
Publicatie 1801. 

Afdrukken op zwaar Hol landsch papier dezer 
Publicatie, die een in bijna alle opzichten typo
grafische juiste «reproductie is van het origineele 
stuk, dat op het Gemeente-Archief. te Dordrecht 
berust, worden tegen ontvangst van / 0 .15 franc» 
toegezonden door ondergeteekenden, drukkers van. 
het Maandblad. 
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