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Alma - Lunteren 
Reeds herhaaldelijk kregen wij 
van onze lezers het biljet toege
zonden, door middel waarvan 
bovengenoemde firma - - zijnde 
de ex-klokkenmaker Althusius uit 
Ede — probeert het publiek te 
vangen als afnemer van zijn niets
waardige kruiden tegen aller
hande kwalen. 
Het gaat dan onder het oud en 
versleten mom: men wordt uit-
genoodigd een boekje te bestellen, 
genaamd „Ik weet het", dat meer 
dan 3000 recepten, raadgevingen, 
h u i s m i d d e l e n , enz. bevat en 
slechts 85 cent kost. 
Nu is 85 cent voor 3000 goede 
raadgevingen een schimmetj e. Als 
men voor dat bedrag slechts een 
enkele, werkelijk goede, raad zou 
kunnen bemachtigen dan was het 
nog niet te duur betaald. Immers: 
goede raad is duur. Maar de lezer, 
die het laatst de bekende circu
laire inzond, noemt, niet ten on
rechte, de aangeboden h u i s 
m i d d e l e n : „Schandelijke 
kwakzalverij". Hij liet het boekje 
eens komen en zag dat het voor 
een belangrijk deel aankondigin
gen bevat van buitenlandsche ge-
heimmiddelen. 
De circulaire spreekt reeds van 
h u i s m i d d e l e n tegen: asthma, 

Mededeelingen van 
het Bestuur 
NIEUWE LEDEN : 

W. MULDER, pharm. stud. te Amster
dam. 
P. K. PEL, arts te 's Gravenhage. 
Tot 15 Maart bestaat er voor de 
leden en abonné's nog gelegen
heid hun contributie of abon
nementsgeld over 1942 (bedra
gend resp. f 3.— en f 2.—) te 
storten op een der giro
rekeningen der Vereeniging. 
Deze rekeningen zijn: 

Postgiro No. 32237 
Gemeentegiro K - 1672 

U bespaart zichzelf en de Ver
eeniging hierdoor noodelooze 
onkosten, daar na 15 Maart per 
kwitantie verhoogd met in-
ningskosten zal gedisponeerd 
worden. 

H. J. A. TER WEE, Secr. 

rheumatiek, zenüwlijden, maag
lijden enzoovoort. Als wij ons be
palen tot deze vier eerste, ligt de 
kwakzalverij er dik bovenop. De 
firma raadt in het boek bepaalde 
middelen aan bij genoemde kwa
len, het aan het publiek over
latend om de ziekte bij zichzelf 
vast te stellen. Door deze laatste 
handigheid denkt „Alma" vrijuit 
te gaan. Misschien lukt hem dat, 
volgens de wet. Doch volgens de 
moraal is hij strafbaar, wegens 
het feit dat hij ten onrechte de 
verwachting wekt dat b.v. een 
maaglijder herstel zou kunnen 
verkrijgen van zijn ziekte door 
het gebruik van in het boek ge
noemde middelen, die wederom 
bij „Alma" besteld kunnen wor
den. 

En nu, wat de wet betreft. 
Als de onbevoegde geneeskun
digen raad of bijstand verleent 
gaat hij buiten zijn boekje en is 
strafbaar. „Alma" verleent ge
neeskundige raad aan maaglijders 
o.a.; hij wekt de verwachting dat 
de lijder door zijn z.g. huismidde
len genezen kan; hij levert deze 
middelen op bestelling, die weer 
gegrond is op de in het boekje 
gegeven raad; hij verleent der
halve geneeskundige bijstand. 
Bovenstaande ter overweging aan 
onze opsporingsambtenaren, offi-

Ter Attentie 
T In dit nummer zullen de lezers f 
& aantreffen het laatste deel van h 
l het SUPPLEMENT op het \ 
y boekje: „De Kwakzalversmid- \ 
k delen, hunne Inhoud en de a 
i 'Gevaren die bij het gebruik ï 
9 dreigen". V 
i Vanaf heden is dit SÜPPLE- h 
l MENT (alle 4 afleveringen tot \ 
T een geheel vereenigd) ver- y 
6 krijgbaar bij het Secretariaat a 
7 tegen den prijs van ƒ 0.75 per \ 

exemplaar, franco per post, 
X De prijs van het boekje, ge- y 
A combineerd met dit Supple- k 
\ ment zal voortaan bedragen: v 
\ Voor leden der Vereeniging 
<l ƒ 1.95 fr. p. p. ) 
0 Voor niet-leden der Vereen. & 
J ƒ 2.20 fr. p. p. j 

ciers van justitie en rechters. 
Misschien hapert er wat in ons be
toog, echter de lezer heeft vol
komen gelijk als hij zijn veront
waardiging uit dat deze vorm van 
kwakzalverij behoort te worden 
uitgeroeid. „Ik weet het" beleefde 
reeds zijn 9de druk; de zaak flo
reert derhalve. Het is zeer noodig 
dat deze, en ook andere, kruiden-
verkoopers eens aan hun ooren 
getrokken worden. 

BRENKMAN 

FAN ELDERS 
In de Pharm. Zentralh. van 29 Jan. 
1942 lezen wij o.m.: 
Het voeren van den dokterstitel in 
de firmanaam kan slechts dan 
niet geweigerd of verboden wor
den, als een dergelijke titelvoer-
der werkelijk in de onderneming 
van de firma werkzaam is. 
Medische attesten, bedoeld om 
dienst te doen als aanprijzing op 
het gebied der geneeskunst, mo
gen slechts dan gebruikt worden 
als zij zijn goedgekeurd door de 
zoogenaamde „Prüfungsstelle für 
Gutachten auf dem Gebiete des 
Heilwesens" bij het Reichsgeaund-
heitsamt te Berlijn. 
(Wij mogen in dit verband eraan 
herinneren dat door de Ned. Mij 
tot bevord. der Geneeskunst een 

Commissie ter Bestrijding der 
Ongewenschte aanbevelingen op 
het gebied van Geneeskunst en 
Geneesmiddelen in het leven is-
geroepen, die binnen het kader 
van de Maatschappij ordenend 
zou kunnen optreden en zoo
doende wel niet de publicatie 
van ergerlijke, meestal dik be
taalde, attesten kon voorkomen, 
maar toch wel de schrijvers ervan 
op hun onbehoorlijk gedrag kon 
wijzen. Tenslotte is voorafgaande 
goedkeuring eener officieele in
stantie, zooals thans in Duitsch-
land het geval is, te prefereeren. 
Ook inzake het advertentiewezen 
drongen wij herhaaldelijk op een 
dergelijke regeling in ons land 
aan. In verband hiermede druk
ken wij nog eens het door onze 
Vereeniging ingezonden request 
d.d. 17 Dec. 1937, volledig in dit 
nummer af). 
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Povemi o i . 1939 No. 11 

Dit is een zoogenaamd „ontstral ings-apparaat" voor 
aardstralen en ziet eruit als een keurig gelakte naai
doos. Als inhoud werd slechts gevonden een achttal 
paarsgewijze, in vurenhouten blokjes gelijmde staaf
jes, vermoedelijk bestaand uit blik. Een metaal ver
binding tusschen de staafjes kon niet gevonden wor
den. Meer bijzondere dingen werden in het inwen
dige van het apparaat niet gevonden. De prijs van 
dit, door een wichelroede-looper aanbevolen, instru
ment bedroeg niet minder dan ƒ 125.— (één honderd 
vijfentwintig gulden). Het fabriceeren van deze appa
raten zal den fabrikant beslist geen windeieren 
leggen. Uit de literatuur bleek dat alle afschermings
apparaten zeer eenvoudige „ingewanden" bezitten en 
er dus misbruik gemaakt wordt van d'e-goedgeloovig-
heid van het publiek. 
(G. J. FORTUIN). 

Promotor pastilles 1936 No. 9 
Pastilles met aangenamen pepermuntsmaak, afkom
stig van de Promotor Cy te Amsterdam, die in 2 
maanden een slanke lijn zouden veroorzaken volgens 
Amerikaansch systeem. De „onschadelijke" tabletten 
bleken bij onderzoek niet anders te zijn dan gekleurde 
pepermuntjes met een weeke kern en een harde 
buitenlaag. Eén tablet per avond (75 cent voor een 
doosje inhoudende een „kuur" voor 3 maanden is 
nog véél en véél te duur) kan onmogelijk het ge-
wenschte resultaat hebben. 
(H. J. A. TER W E E ) . 

Radiumpoeder .jg. 1935 No. 4 
Dit zoogen. zenuwsterkend en eetlustopwekkend poe-
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der is afkomstig van een drogist uit Schoonhoven 
die het onverpakt, dus los, verkoopt. Als gebruik werd 
opgegeven dr iemaal daags een theelepeltje van het 
poeder. De analyse wees uit dat het bestond uit een 
mengsel van klei en speksteenpoeder. W a a r zou het 
versterkende van dit poeder blijven? Misschien wordt 
hiermee de portemonnaie van den drogist bedoeld, 
deze zal zeker versterkt worden. 
(N. KEÜLEMANS) . 

Radiwoll 1933 No. 2 

De Radiwoll-Radium Maatschappij brengt „Radi-
wolF'-doeken in den handel, waarvan zooals de f irma 
het ui tdrukt minstens 1 in elk Hollandsen gezin aan
wezig moet zijn. De prijs dezer doekjes varieert van 
ƒ4 .— tot / 4 0 . ^ > afhankelijk van de grootte. De 
afmetingen van die van ƒ 4.— bedraagt 10 X 10 cm. 
Deze zal dus weinig practische toepassing kunnen 
vinden. Onderzocht werd een doekje van ƒ 8.—. Het 
bleek dat er wel eenige stralende werking van uit
ging, m a a r dat de hoeveelheid radiumactieve stof die 
daarvoor verantwoordelijk zou zijn zoo gering is, dat 
de waarde ervan niet mee r bedraagt dan eenige 
kwartjes. Gelijk in zoovele gevallen wordt het publiek 
ook hier verleid door valsche voorspiegelingen grof 
geld uit te geven voor een nagenoeg waardeloos 
doekje. (Zie hierover ook onder Uco-Compressen). 
( D R D. DE HOED) . 

Richter's Ontbijt-Kruidenthee 1932 No. 2 

„Een erkend onschadelijk genotmiddel tegen zwaar
lijvigheid dat lastige vervorming voorkomt en het 
l ichaam slank en lenig maakt ." „Prikkelt de activi
teit van de inwendige organen." Bij het „volkomen 

I N H O U D 

pag. 
Aambeienzalf van de Sala

mander 3 
Abortiva 3 
Abortivum (pillen) . . . . 5 
Akkertjes 5 
Dr Allan's pillen tegen rheu-

matiek J . 5 
Alraa's kruiden 6 
Alpina kruidengeneeswjjze . 17 
Alpenflorakruidenthee . . 6 
Alra-beker 8 
Althusius geneesmiddelen . 8 
Antifellin . .M- . . . . 9 
Antivro 10 
Asthma kruiden 10 
Asthmamiddel uit de apo

theek „De Rozijnkorf" . . 11 
Aura Vitalis 11 

Badeck-Geneesmiddelen van 
de Wed. J. . H . . # . 12 

Baume Thomas 12 
Baumgartens Longendrank . 17 
Bebizon 12 
Bio-Tropfen . . . . h . 13 
Bio-zout 14 
Boertje van Gouda . . . . 14 
Boertje by Raalte . . . . 17 
Boertje van Reeuwijk . . . 1 8 
Boertje van Voorst . . . . 18 
Bonkora . . . . . . 19 
Brink, Kruiden van Mej. B. 
van der — 19 

Broekebroer. Kankermidel . 19 
Buer's Pure Lecithin . . . 20 
Bijlsma's kruidenhuis . . . 20 
Chlorosan tabletten . . . 21 
Cosijn. Medicijnen van den 

kwakzalver — . . . - .1' . 22 
CR. tabletten '%>\ . . 'i% . 22 
Crystallosetten 23 

pag; 
Deletor 24 
Diacid slaaptabletten . . . 25 
Dopspoeder 48 

Eksip \rjyï* 25 
Eta Antigra 25 
Exmelis 25 
Expello thee 26 

Fibia kruiden 26 
Fichten Badesalz . . . . 27 

Geneeskundige inrichting 
voor bloed- en urine-
onderzoek 27 

Gloria Tonic . cru . . . . 28 
Gutefin 29 

Haargroeimiddel . . . . 29 
Haro *t. . 30 
Harab jeukzalf 30 
Hegmalson. Indische nier

kruiden 32 
Hemodorex 30 
Henseline 31 
Hervea . 31 
Herba middelen . . . . . 32 

Indische nierkruiden van 
Hegmalson 32 

Inkrusa kruiden 33 

Jichtvrij -33 
Jodine medaillon . . . . 34 
Jodiumzolen 34 
Jongebreurs kruikjeswater . 35 
Jungborn's Physiologisch 

Biozout 14 

Karlsbader urinezuur thee . 35 
Kesslers zonnestraal . . . 36 
Kinkhoestmiddel . . . . 36 



62 

54Ö, 320, 525 en 285 mg per stuk. Zooals begrijpelijk 
zouden wij niet gaarne de onschadelijkheid dezer 
poeders onderschrijven. 
(N. KEULEMANS). 

Zenuwdrank van een Poolsch kwakzalver 1935 No. 1 
Een vloeistof bevattend een tinctuur van rhabarber 
en cardamomzaad. Voor een zenuwwerking worden 
deze grondstoffen in de geneeskunde niet gebruikt, 
hoogstens om een weinig de eetlust op te wekken. 
(N. KEULEMANS). 

WJA 

!EgJ 

ulnltaqM 
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onschadelijk" zouden wij zeker een vraagteeken wil
len plaatsen, terwijl het ook nog de Vraag is of die 
verhoogde activiteit wel goed is voor een ziek 
lichaam. Overleg met den arts is' zeker raadzaam, 
die dan wel andere middelen zal voorschrijven. Als 
bestanddeelen werden gevonden: sennebladen, note-
bladen, frambozenbladen, berkenbladen, hoefblad, 
vioolbladen en -bloemen, thee, korenbloemen, gouds
bloemen, kaasjeskruidbloemen, vlierbloemen en lieve 
vrouwe bedstroo. Een verzameling van allerlei niet 
meer of slechts weinig gebruikte kruiden, waarvan 
de sennebladen het laxeerende bestanddeel zullen 
vormen. Zooals reeds zoo dikwijls geschreven berust 
ook hier weer de vermagerende werking op een 
bevordering der stoelgang. 
(N. KEULEMANS) . 

Roobol's Maagpoeder jyp; >.fc 1939 No. 9 
Dit poeder afkomstig van een zekeren Roobol uit 
Schagen blijkt te bestaan uit koolzure bismuth en 
magnesia, en is bedoeld als middel tegen maagzweren. 

1'ÏIèt is mogelijk dat dit poeder den gebruiker in het 
begin wel wat verlichting van de pijn geeft, maar het 
groote gevaar schuilt in het verwaarloozen van de 
kwaal. Zonder goede medische controle kunnen com-

'tlpfflteatie's optreden welke, als ze niet direct herkend 
worden levensgevaar met sÊeh mee kunnen brengen. 
Zelf dokteren zonder onderzoek is daarom uit den 
booze. 
(H. J. A. TER W E E ) . 

Sascomint. ^ »fef>'. .'"<ft*'. 1937 No. 4 
Dit is een met uitbundigen lof aangeprezen middel 
tegen suikerziekte en wordt gefabriceerd door den 
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Heer E. 't Sas Jr te 's Gravenhage. Volgens de opgave 
zou men bij gebruik van dit midel geen dieet behoe
ven te volgen. Een volledige kuur van het druppels
gewijs te nemen middel bestaat uit ongeveer 5 fles-
schen a raison van ƒ 2.40 per stuk en duurt ongeveer 
12 weken. In de bijgevoegde gebruiksaanwijzing 
wordt het houden van een dieet zelfs ontraden. Het 
resultaat der analyse bracht aan het licht dat de 
samenstelling was: petroleum met ± 10 % aether, 
gearomatiseerd met pepermuntolie. Het is opmerke
lijk dat dit geheel overeenkomt met het „Antidiabe-
tic" van / . W. de Jong dat in 1918 voor onze Ver-
eeniging werd onderzocht. Ook de opgegeven dosee
ring in steeds stijgende hoeveelheden druppels klopt 
precies. 

Dr Jac. J. de Jong, internist te Leiden, heeft het mid
del klinisch onderzocht op zijn werking bij suiker
zieken. Op grond hiervan kwam hij tot de volgende 
slotsom: „Een eenvoudige waarneming bewijst ten 
duidelijkste dat Sascomint een volkomen waardeloos 
kwakzalversmiddel is (cursiveering van mij, H.T.W.). 
Verder is het, gegeven de samenstelling uit petro
leum, aether en pepermuntolie, misschien niet onge
vaarlijk, óók uit anderen hoofde." Met deze weten
schap zal wel geen suikerzieke er veel voor voelen 
dit middel te gaan gebruiken. Toch zou het in den 
handel brengen van een dusdanig middel reeds straf
baar moeten zijn, wegens het in gevaar brengen van 
de volksgezondheid. 
(H. J. A. TER W E E ) . 

Smit's T.B.C. Geneesmiddel 1938 No. 10 
Dit is een „Wettig gedeponeerd" middel. Hetgeen nog 
niet wil zeggen dat de wetgever er zijn goedkeuring 
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chemisch tot soda en koolzuur, en veroorzaakt dus 
het schuim ook zonder het manganosulfaat. Om hier 
van een „naturlijke leef- en geneeswijze" te spreken 
gaat o.i. te ver. De werking is ook nagenoeg nihil. 
(N. KEULEMANS). 

Weisse Tropfen van een waterkijker te Elten 1933 No. 2 
Welke ziekte de patiënt had kon de „waterkijker" 
toen hij een fleschje met urine bekeek nog niet 
zeggen, maar wel dat het consult ƒ 4.— gekost had 
en verstrekte ook 2 fleschjes medicijnen ƒ 1.— per 
stuk. De inhoud van het eene bleek te zijn een oplos
sing van antipyrine met pyramidon, beide sterkwer-
kende geneesmiddelen. De Pharmacopee geeft voor 
beide stoffen een maximale dosis op, welke cijfers 
bij combinatie dezer twee nog lager zouden moeten 
liggen. Voor den patiënt schuilt hierin dus een groot 
gevaar, ook al omdat een ziek lichaam andere reac-
tie's kan vertoonen. Voor dezen kwak was, zooals 
bij zoo velen, de patiënt bijzaak, de nering hoofdzaak. 
(N. KEULEMANS). 

Wonderbare Poeders van het Wit Kruis . . . 1933 No. 6 
Deze poeders zouden geïmporteerd worden door 
„Dutim" te Oegstgeest en kosten 45 cent per 8 stuks. 
De door den fabrikant opgegeven bestanddeelen: 
antipyrine, phenacetine, coffeine, een chinineprepa-
raat en zuiveringszout, konden worden aangetoond. 
Het zouden „absoluut onschadelijke" poeders zijn 
tegen alle zenuwpijnen van welken aard ook. Hier
onder vallen volgens de samenstellers ook b.v. 
influenza, niersteen, zwakte, ongeregelde menstru
atie, enz.! Weinig vertrouwen geeft het gewicht der 
poeders waarvoor resp. gevonden werd: 460, 515, 200, 
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Vitaminol 1933 No. 8 
Op de markt te Hilversum werd dit te koop aange
boden en is afkomstig van het Kruidenhuis te Rotter
dam. Het is een eetlustopwekkend, versterkend mid
del tegen een groot aantal kwalen te gebruiken. Het 
bleek slechts malagawijn te zijn, te doseeren in 3 X 
daags 10 droppels. Een fiksche' winst zal er wel 
gemaakt worden daar een fleschje van 30 gram 
40 cent kost. Dat het met vitaminen niets te maken 
heeft is duidelijk als men maar weet wat er in zit, 
niet als men den naam ziet. 
(N. KEÜLEMANS). 

Vitogeen . # 0 &fh 1936 No. 7 
Op het fraai verguld etiket van dit preparaat leest 
men Vitogeen D I oplossing, systeem Dr Hahnemann, 
Dr Dubois. Dit middel van een marktkoopman die 
het aanprees tegen aambeien en verder als aanvul
lend voedsel, zou sterk eetlustopwekkend zijn en als 
nadeel hebben een sterk laxeerende werking. De 
bruine heldere vloeistof bestond uit een plm. 5 % 
oplossing van staalsuiker, gearomatiseerd met een 
weinig kaneelspiritus. Van iets homoeopatisch hier
in bleek bij het onderzoek niets, terwijl ook de opge
geven werkingen sterk overdreven zijn. 
(DR J. J. L. ZWIKKER) . 

Volta-Koolzuur Preparaat •.. f . . 1932 No. 8 
Afkomstig van het verzendhuis „Pomona" Ie Rotter
dam, zou het een middel zijn tegen bedwateren. Voor 
een kuipbad moet men 2—3 volle eetlepels met heet 
water aanmengen tot het schuimt en dan in het bad 
werpen. De samenstelling was: zuiueringszout met 
mangaansulfaat. In heet water ontleedt het eerste 
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aan gehecht zou hebben, zooals men-^op het eerste 
gezicht zou zeggen; immers uitsluitend het merk is 
gedeponeerd en mag dientengevolge niet nagemaakt 
worden voor iets van hetzelfde doel. Met den inhoud 
of de werking heeft het niets te maken en het is dus 
uitsluitend op commercieel gebied een aanduiding 
en niet op medisch gebied. 
Volgens de reclame helpt het radicaal; hiervan zou
den vele bewijzen aanwezig zijn. Dat men deze 
schoone beloften niet au serieux moet nemen, getuigt 
de analyse die n.1. uitmaakte dat er aanwezig was: 
hoogkokende petroleum, of dieselolie, houtteer en een 
weinig vette olie. Dit is weer een ergerlijk product 
van de gevaarlijkste kwakzalverij, waarmee men 
notabene radicale genezing zou kunnen bereiken. 
Voor den patiënt zou het veel en veel beter zijn de 
ƒ 5.25 die hij per flesch zou moeten neertellen, om te 
zetten in goede voedingsmiddelen. 
(H. J. A. TER W E E ) . 

Solman's Kruiden . . .gpfc 1933 No. 3 

Van een patiënt lijdende aan een maagzweer werd 
dezen „kruidendokter" een fleschje getoond met 
urine; waarop de diagnose aderverkalking, nervosi
teit en bloedziekte prompt volgde. Voor dit „waarde
volle" consult betaalde men ƒ 2.— en verder nog 
ƒ 7.50 voor het volgende kruidenmengsel: salie, ab-
sinthe, pepermuntkruid, kruid van de witte munt, 
jeneverbessen, valeriaan-Men zoethouttvortel, en 
broomkali. In vele kruidenmengsels, van Solman 
afkomstig, treffen wij deze en soortgelijke planten-
deelen aan, die alle een geringe geneeskracht bezitten 
en veelal slechts in de zoogen. „volksgeneeskunde" 
gebruikt worden. De officieele geneeskunde heeft ze 
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door beter doseerbare of beter werkende kruiden ver
vangen. Een combinatie van zoo vele kruiden met 
sterk uiteenloopende werking is ook niet erg ratio
neel en vertrouwenwekkend. 
(N. KEULEMANS). 

Suikerziektemiddel 1939 No. 2 
Dit is een middel van een kwakzalver uit Apeldoorn. 
Het groenige poeder bleek te bestaan uit biergist-
poeder en boschbe.ssenbladen. Hoewel levende bier-
gist in staat is suiker te vergisten, is het gebruik er
van als middel tegen suikerziekte, evenals het ge
droogde poeder als nutteloos te beschouwen. De 
boschbessenbladeren vormen een volksmiddel tegen 
diabetes, doch hebben het groote nadeel dat ze als 
nauwkeurig en betrouwbaar geneesmiddel waarde
loos zijn, daar ze naast een bloedsuikerverlagend, 
ook een bloedsuikerverhoogend bestanddeel bevatten. 
Juist voor suikerziekte, waarbij aan het dieet en 
geneesmiddel strenge eischen worden gesteld, is een 
nauwkeurige doseerbaarheid gewenscht. 
(H. J. A. TER W E E ) . 

Supra-Dormitan Slaaptabletten 1938 No. 3 
Onder deze fantasienaam brengt de Amsterd. Pharm. 
Fabriek een slaapmiddel in den handel, bestaand uit 
diaethylbroomacetylureum (synoniem o.a. voor Ada-
line). Onder een nietszeggenden naam treft men 
wederom een middel aan, waarvoor men het in de 
Pharmacopee noodig oordeelde een maximale dosis 
van 1.5 gram vast te stellen. Dit wijst erop dat het 
gebruik toch niet zoo geheel onschadelijk is als wel 
beweerd wordt. 
(H. J. A. TER W E E ) . 
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Yim-Q-Lin M 1939 No. 2 
„Het absolute geneesmiddel" van suikerziekte, af
komstig van onherbergzame plaatsen, honderden 
kilometers ver in de Afrikaansche wildernis. Zoo'n 
afkomst geeft iets bijzonders en kan de prijs van 
het middel veel hooger doen zijn. Het onderzoek wees 
uit dat het hier betrof het poeder van het blad van 
de Vinca rosea, een verwant van de inheemsche 
maagdepalm. De Vinca rosea komt in Noord-Queens-
land in zeer groote hoeveelheden in het wild voor en 
wordt verder in de tropen veel gekweekt. Opgegeven 
wordt ervan dat grootere hoeveelheden giftig werken 
en dat het een op het hart werkend bestanddeel be
vat. Het gebruik ervan lijkt ons daarom gevaarlijk. 
In de literatuur van de laatste tien jaren is niets te 
vinden over eenige anti-diabetische werking. 
(H. J. A. TER W E E ) . 

Vital-Renewer 1940 No. 4 
Ook dit is weer „de meest waardevolle ontdekking, 
door de moderne wetenschap bij de behandeling van 
epilepsie naar voren gebracht". De fabrikant sugge
reert hier een nieuwe, door hem gevonden combinatie 
van verschillende componenten, die onbekend zouden 
zijn bij de medici. Niets is minder waar, daar het 
middel bestaat uit een gearomatiseerde, met caramel 
bruingekleurde oplossing van broomkali, waarbij nog 
een weinig vrije ammoniak aanwezig was. De sterkte 
wTas zoodanig dat 1 theelepel overeenkomt met 1 gram 
broomkali. Na langdurig gebruik kreeg de patiënt 
hiervan een huiduitslag (broomacne). 1 flesch van 
± 110 cm8 kost ƒ 1.75 en bevat een „waardevolle" 
inhoud die men voor enkele stuivers in iedere apo
theek kan koopen. 
H. J. A. TER W E E ) . 



58 

Uggdrasyl 1930 No. 10 
Onder dezen naam wordt een 13 tal preparaten van 
verschillende samenstelling in den handel gebracht. 
Onderzocht werd thans No. 4. Aangetoond werden 
erin eenige sennabladeren. In andere onderzochte 
poeders kon door de fijne verdeeling niets geïdenti
ficeerd worden. Het aanduiden der preparaten met 
al die nummers is niet erg vertrouwenwekkend. 
(N. KEULEMANS). 

Vermageringsmiddel 1935 No. 1 
Het recept hiervoor luidt: In een fleschje bevindt 
zich een plant. Hierop giet men thee met suiker, laat 
eenige dagen staan, waarna het een wijnlucht krijgt 
en er ook de smaak naar wijn optreedt. 1 kopje per 
dag nuttigen en de verbruikte thee aanvullen; „zoo 
groeit de plant verder". Bij onderzoek bevonden zich 
in de vieze bruine gistende en schimmelende vloeistof 
eenige groote glibberige en halfverrotte bladeren van 
de gele plomp, een algemeen voorkomende water
plant. Erg smakelijk is dit drankje niet en het is de 
vraag of het resultaat het gewenschte zal zijn. Pro-
beeren willen wij het maar liever niet. 
(N. KEULEMANS). 

Vesingol 1935 No. 4 
Een ontvettingsmiddel dat extract van blaaswier 
zou bevatten. Dit kan niet worden aangetoond, wel 
een drietal laxeermiddelen n.1. cascara-extract, 
Rhamnus-extract en -poeder. Voor deze samenstelling 
is dit zeker een veel te duur middel dat door een
voudige en goedkoopere laxeermiddelen te vervan
gen is. 
(N. KEULEMANS). 
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Taheirol ^ 1934 No. 2 
Voor slechts ƒ 4.20 per fleschje van 100 gram kan 
men zich in het beiSft stellen van een middel 
dat zich aandient als een „opzienbarende uitvin
ding" en dat niet alleen aanbevolen wordt tegen 
spataderen en aambeien, maar ook nog tegen steen
puisten, negenoogen, zweren, winterhanden en -voe
ten, verbrandingen, rheumatische aandoeningen en 
insectenbeten. Dit wonder bleek te bestaan uit lagere 
en hooger kokende petroleumproducten. Van de 
wondere werking zal de gebruiker niet veel bespeu
ren. Wel zal dit een góéd handelszaakje zijn voor 
den fabrikant van dit „universaal" product. 
(Laborat. v. d. Bataafsche Petr. Mij). 

T. A. N 1936 No. 4 
Een geneesmidel van de Wilhelminahoeve ter gene
zing van tuberculose, huidziekten, klierstof, enz.; 
verkrijgbaar bij T. A. Noor de Graaf te IJmuiden. 
Het onderzoek bracht aan het licht dat het bestond 
uit kalkwater, dat ongeveer 2/3 der sterkte van dat 
der Pharmacopee had. Als geneesmiddel is het totaal 
waardeloos. Tenslotte kan nog medegedeeld worden 
dat het middel niet minder dan ƒ 2.— per liter zou 
moeten kosten. 
(N. KEULEMANS). 

Tatouëering verwijderen 1931 No. 2 
Het Instituut Importato beweert een afdoend middel 
te hebben ter verwijdering van tatouëeringen en 
brengt dit als verzameling van de volgende stoffen 
in den handel: 
fleschje I inhoud plm. 1 cm3, bestaande uit 

salpeterzuur ± 2.2 % 
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fleschje II inhoud plm. 3 % cm3, bestaande uit 
azijnzuur ± 97 %, gekleurd met een aniline-kleurstof. 
fleschje III inhoud plm. 1 cm3, bestaande uit 
een oplossing van helsche steen van 25 % sterkte. 
Verder is er een doosje met 10 g. vaseline met peru
balsem en 1 stukje pleister, 1 stukje watten, 1 stukje 
hydrophylgaas, 1 penseeltje en 1 stukje flanel. Voor 
dit alles (een waarde vertegenwoordigend van hoog
stens 20 cent) betaalt men liefst ƒ 9.60. Men zou ach
tereenvolgens de huid met de vloeistoffen moeten 
behandelen; hierdoor treedt er een zwelling op, die 
na 4—5 dagen verdwijnt en waarna er tenslotte een 
etterachtige vloeistof afgescheiden wordt. Zoo luidt 
de gebruiksaanwijzing.. Tegen dit procédé van ver
branding der huid tot een etterende wond kan niet 
genoeg gewaarschuwd worden. Het groote gevaar is 
de infectie en het feit, dat de verbranding veel te 
diep kan gaan, zoodat er wanstaltige lidteekens ach
terblijven. Indien het werkelijk zoo vlot ging als de 
fabrikant Voorstelt, dan ,zouden de artsen deze 
methode zeker reeds lang toepassen. 
(N. KEÜLEMANS). 

Thé Franklin 1931 No. 8 
Dit laxeerende kruidenmengsel bevat: senna- en 
pepermuntbladen, graswortel, melissekruid, anijs-, 
koriander-, venkel- en komijn vruchten. Hijssopkruid 
en een ander onbekend blad welke op de doos als 
bestanddeelen vermeld staan konden niet aangetoond 
worden. Buitengewoon veel meer effect dan van de 
gebruikelijke laxeermiddelen zooals groene poeder e.d. 
zal men niet zien. Voor blijvende obstipatie raad
plege men zijn-medicus^!' 
(N. KEULEÏAANS) . 
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Toco-Tholin 1930 No. 11 
Een „wettig gedeponeerd middel" (zie hiervoor onder 
Smit's T.B.C, geneesmiddel) dat het geheim zou zijn 
van een Indischen Yoghy en dat een uittreksel zou 
voorstellen uit een Indische en Javaansche peper-
muntplant. Deze „uitvinding van onschatbare waarde 
voor mensch en dier, middel tegen hoofdpijn, kies
pijn, oorpijn, maagpijn, spierrheumatiek, stijve nek, 
spierkramp, onmisbaar voor verkoudheid en griep, 
kan ook dienst doen bij zware longonsteking door het 
inademen van het op heet water gedruppelde middel 
en het zacht inwrijven van de pijnplaatsen". Zoo 
wordt ons althans in het prospectus medegedeeld. 
Het is echter niets anders dan doodgewone peper-
muntolie. Dat dit zeker niet beschouwd kan worden 
als „het" geneesmiddel van alle genoemde kwalen 
begrijpt elk kind. Onschadelijk is deze sterk prikke
lende olie ook niet altijd. 
(N. KEÜLEMANS). 

Uco-Compressen , ].*:«£•„, 1933 No. 2 
Onderzocht werd een compres van ƒ 12.— en zooals 
wij reeds opmerkten bij de Radiwoll-doek was de 
waarde van het aanwezige radio-actieve materiaal 
eenige kwartjes. Van radium weet het publiek dat 
het een uiterst kostbare stof is en dientengevolge zal 
zulk een radiumcompres ook wel duur zijn door de 
werkzame stof, waarvan dan dikwijls nog ten over
vloede de uitzending van actieve stralen opgegeven 
wordt in duizenden eenheden (ook al om nog meer 
indruk te maken). Overleg met zijn medicus vóór 
het aanschaffen van een radioactief toestel of voor
werp, is voor ieder kooper gewenscht. 
(DR D. DE HOED) . ^ 



R l i i Q U E S T inzake het adverteeren 
van Geneesmiddelen d.d. 17 December 1937 

62ste Jaargang 

De tekst van het in het onder
schrift onder „Van Elders" ge
noemde" request, luidde als volgt: 

Aan Zijne Excellentie 
den Minister van Sociale Zaken 

te 's G r a v e n h a g e. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Vereeniging tegen • de Kwak
zalverij, laatstelijk goedgekeurd 
bij Koninklijk Besluit van 18 Juli 
1930 (Staatscrt. No. 170) ten deze 
vertegenwoordigd door het Dage
lij ksch Bestuur, 
dat verzoekster.hierbij een exem
plaar van het Bijvoegsel tot de 
Nederl. Staatscourant, waarin 
hare Statuten zijn afgedrukt, over
legt (bijlage) waaruit het doel van 
verzoekster blijkt; 
dat verzoekster volgens artikel 2 
sub e tracht haar doel te bereiken, 
door aan te dringen op betere 
wettelijke bepalingen ter bestrij
ding der kwakzalverij; 
dat in 1925 een wetsontwerp is 
ingediend betreffende bepalingen 
omtrent het met openlijke aan
prijzing in het verkeer brengen 
van middelen tegen ziekte, welk 
wetsontwerp in 1937 is ingetrok
ken; 
dat korten tijd na het indienen 
van genoemd wetsontwerp hande
laren en fabrikanten van medica
menten en specialité's in samen
werking met de Dagbladpers een 
Commissie van Controle op de 
Aanprijzing van Geneesmiddelen 
en Geneeswijzen benoemd heb
ben, welke op haar beurt een 
Bureau belastte met de beoordee
ling van ter keuring ingezonden 
advertentie's; 
dat, ofschoon het werk van dit 
Bureau met zekere waardeering 
genoemd mag worden, het toch 
door zijn oorsprong en opdracht 
door de Commissie in veler oogen 
niet voldoende onafhankelijk is; 
dat verzoekster van meening is, 
dat door het instellen van een van 
Regeeringswege ingestelde Com
missie zich algemeen de overtui
ging zal vestigen, dat de controle 
op de aanprijzing van geneesmid
delen en geneeswijzen deugdelijk 
en zoo onpartijdig mogelijk zal 
geschieden; 
dat verzoekster in het belang der 

volksgezondheid Uwe Excellentie 
zou willen verzoeken Uwe mede
werking te willen' verleenen bij 
het instellen van een aldus ge
reorganiseerde Commissie van 
Controle, welke zou kunnen be
staan uit: 
a - voorzitter aangewezen door 
den Minister. 
b - 2 leden artsen, van wie 1 aan
gewezen door het Hoofdbestuur 
der Ned. Mij. t. b. d. Geneeskunst 
en 1 aangewezen door het Bestuur 
der Vereeniging tegen de Kwak
zalverij. 
c - 2 leden apothekers, van wie 1 
aangewezen door het Hoofdbe
stuur der Ned. Mij. t. b. d. Phar-
macie en 1 aangewezen door het 
Bestuur der Vereeniging tegen de 
Kwakzalverij. 
d - lid, aangewezen door de Ver-
eenigde Nederlandsche Pers. 
e - lid, aangewezen door de groot
ste vereeniging van Handelaren in 
pharmaceutische artikelen, 
dat volgens verzoekster het groote 
voordeel dezer aldus samenge
stelde Commissie is, dat alle be
langen in deze Commissie ver
tegenwoordigd zouden zijn, terwijl 
aan deskundigen een groote plaats 
zou ingeruimd worden; 
dat verzoekster desgewenscht 
gaarne bereid is tot het verstrek
ken van meerdere gegevens, welke 
Uwe Excellentie van belang 
mocht achten en tot het mondeling 
toelichten van het onderhavige 
verzoek, waarbij zij Uwe Excel-

RECHTSZAKEN 
ONBEVOEGD 

UITOEFENEN VAN DE 
GENEESKUNDE 

MASSEUR TOT VIJFTIG GULDEN 
BOETE VEROORDEELD 

Wegens het onbevoegd uitoefenen van 
de geneeskunde stond voor het Apel-
doornsche kantongerecht de 48-jarige 
masseur J. P. v. d. B. uit Apeldoorn 
terecht. Verd. zeide, op verzoek van de 
ouders, een twaalfjarig meisje voor 
puistjes behandeld te hebben. Volgens 
de verklaringen van de getuigen had 
verd. voor deze behandeling water met 
lysol, watten en een pincet gebruikt 
en ƒ 12.50 als belooning aangenomen. 

T E G E N DE KWAKZALVERIJ 

INHOUD 
Blz. 

Alma - Lunteren 8 

Ter Attentie 8 

Request inzake het adverteeren 
van geneesmidelen d.d. 17 De
cember 1937 8 

Rechtszaken 9 

Gevaarlijke ,.Bevoegde" Beoefe
naren der Geneeskunst 10 
Door de Post bezorgd 10 

lentie meer uitvoerige gegevens 
zou kunnen verstrekken over de 
nog heden voorkomende misstan
den op het gebied der openlijke 
aankondiging van middelen tegen 
ziekte. 
redenen, waarom verzoekster 
Uwer Excellentie eerbiedig, doch 
met aandrang verzoekt te willen 
bevorderen, dat een Commissie 
ter Controle op de Aanprijzing van 
Geneesmiddelen en Geneeswijzen, 
zooals door verzoekster is gepro
jecteerd of op de wijze waarop 
het Uwer Excellentie het meest 
wenschelijk voorkomt, worde in
gesteld, 

Hetwelk doende enz., 
Voor de Vereeniging tegen de 
Kwakzalverij, 

(w. gei.) 
BRENKMAN, Voorzitter 
M. D. K. S. VAN LIER. 

Onder-Voorzitter 
H. J. A. TER WEE, 

Secretaris-Penningmeester. 
Amsterdam, 17 Dec. 1937. 

De eisen was ƒ 100 boete of één maand 
hechtenis. De kantonrechter overwoog, 
dat de behandeling geen levensgevaar 
had opgeleverd en veroordeelde ver
dachte tot ƒ 50 boete of veertien dagen 
hechtenis. „Nieuwe Dag". 

MAGNETISEUR STAAT 
TERECHT 

REGELING BLEEF UIT 
Een zeer oude, doch tevens interessante 
zaak is 3 Februari weer onder de 
aandacht van de Arrondissements
rechtbank gebracht. Deze instantie had 
nl. te oordeelen over het feit, of de 
41-jarige magnetiseur uit Apeldoorn, 
P. M., gestraft moest worden wegens 
ongeoorloofde uitoefening van de ge
neeskunde. Het kantongerecht te Ter-

9 
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borg had hem een straf opgelegd van 
zestig gulden boete of dertig dagen 
hechtenis. 
In de hoop, dat de natuurgeneeswijze 
erkend zou worden, en het verbod tot 
uitoefening van de heilpraktijk opge
heven zou worden, ging hij in hooger 
beroep by de rechtbank te Arnhem, die 
de zaak begin 1941 te behandelen 
kreeg. Dit college hield de behandeling 
echter voor onbepaalden tijd aan, daar 
verdachte als zijn meening uitsprak, 
dat er spoedig wel, evenals in Duitsch-
iand, een regeling zou komen voor 
heilpractici, waardoor hij straffeloos 
zou worden. 
De president wees verdachte er heden 
op, dat zijn zaak geheel opnieuw be
handeld zou worden. Op een desbe
treffende vraag antwoordde verdachte, 
dat er van de regeling, die in de pen 
was, door allerlei moeilijkheden niets 
gekomen is, zoodat hij inmiddels zijn 
praktijk heeft neergelegd. Als getuigen 
werden gehoord de landbouwer L. P. 
en diens vrouw, die verklaringen af-

. legden, dat de vrouw na de behande
ling geen last meer van de rheumatiek 
heeft gehad. 
De officier van Justitie wees er op, dat 
verdachte in de vaste veronderstell ng 
leefde, dat er een regeling zou komen. 
Nu dit niet gebeurd is, blijft verdachte 
strafbaar. Spreker eischte bevestiging 
van het vonnis van het Terborgsche 
kantongerecht, met den raad aan ver
dachte, gratie te vragen. De verdediger 
zeide, dat er veel gebruik wordt ge
maakt van het magnetisme, hetwelk 
goede resultaten blijkt af te werpen. 
Spreker verzocht vrijspraak, subs. cle
mentie. Uitspraak over 14 dagen. 

De Telegraaf. 
Op 17 Februari werd deze P. M. door 
de Arnhemsche rechtbank veroordeeld 
tot dertig gulden boete of vijftien dagen 
hechtenis. (H. T. W.). 

Gevaarlijke „Bevoegde" Beoefenaren 
der Geneeskunst 

In het Ned. Tijdschrift v. Ge-
neesk. van 21 Febr. 1942 vonden 
wij het volgende vermeld: 

NADEEL VAN „HEIL-
PRAKTIKER 

Het „Landesgericht" te Hannover 
veroordeelde een „Heilprakt iker" 
tot vier maanden gevangenisstraf, 
een vonnis dat in hooger beroep 
door het „Reichsgericht" is be
vestigd. De m a n was oorzaak dat 
een vrouw, die door hem met 
homoeopatische middelen werd 
behandeld en na eenigen tijd bleek 
te lijden aan kanker in de borst, 
verzuimde zich tijdig te laten 
opereeren. 
Tot zoover het bericht, dat daar
om vermeldenswaard is, omdat 
hieruit ten duidelijkste blijkt hoe 
groot de gevaren zijn welke de 
toelating van niet-bevoegden tot 
de officieele geneeskunst met zich 
meebrengt. Voorstanders ervan 
betoogen wel dat die gevaren niet 
zoo groot zullen zijn als wij meest
al voorstellen, m a a r het h ier be
schreven geval toont deze be
zwaren toch wel in al haa r schril
heid. Hier werd een patiënt 
met borstkanker behandeld met 
homoeopatische middelen. Vele 
kwakzalvers hier te lande gebrui
ken ook homoeopatische midde
len onder het mom dat het ge
bruik ervan niet gevaarlijk kan 
zijn. In^vele gevallen zal dit in
derdaad geen direct nadeel voor 
de patiënt met zich meebrengen; 
de dikwijls gebruikte verdunning 
bedraagt 1 : 1 billioen, en bij 
onderzoek kan men niets anders 

dan melksuiker of suiker aantoo-
nen. Het indirecte gevaar is veel 
grooter, n.1. het verwaarloozen 
der kwaal , die bij niet tijdig in
grijpen levensgevaarlijk kan wor-' 
den, zooals het bovengenoemde 
geval duidelijk toont. 
Men zij gewaarschuwd! 

H. T. W. 

DOOR DE POST BEZORGD 
Een onzer lezers vestigt er de aan
dacht op dat reclames voor kwak-
zalversmiddelen somtijds door de 
post bezorgd worden. 
Dit onloochenbare feit is reeds 
meer dan eens in den boezem 
onzer vereeniging ter sprake ge
komen; het is echter niet gemak
kelijk om richtlijnen aan te geven 
w a a r n a a r de officieele instantie 
zich zou kunnen gedragen. Het 
zwaartepunt behoort naa r onze 
meening niet gelegd te worden bij 
de P.T.T., m a a r bij den aanbieder 
van de reclame. Het is zeer wel 
mogelijk dat een bepaalde vorm 
van reclame, zooals b.v. die voor 
een kwakzalversmiddel, strafbaar 
wordt gesteld; ook het aanbieden 
aan de post van deze soort re
clame zou daar dan onder moeten 
vallen. 
Hier zijn wij echter beland bij de 
maatregelen die, al dan niet, van 
overheidswege getroffen worden. 

Knollen voor citroenen te 
[verkoopenl 

Staat in het vaan van charletans en\ 
[medische beunhazen.] 

D e Kwakzalversmiddelen 
HUNNE INHOUD EN GEVAREN DIE BIJ HET 

GEBRUIK DREIGEN 
Volgens analyses, gedurende 50 jaar gemaakt door de 

VEREENIGING TEGEN DE 
KWAKZALVERIJ 

Met het SUPPLEMENT hierop der onderzochte mid
delen overhet tijdvak 1930-1940 tezamen verkrijgbaar. 

Prijs voor leden ƒ 1.95, voor niet-leden ƒ 2.20 franco 
per post. — Prijs van het Supplement alléén 70 et 
per exemplaar franco per post; voor niet-leden 75 et. 
— Aan te vragen b. d. Secr.-Penningm. den Heer 
H. J. A. TER WEE, Apotheker Wester Gasthuis. 
Postgiro 32237 - Amsterdam. 
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Benoodigdheden voor: 

APOTHEKEN 
ZIEKENHUIZEN 
LABORATORIA 
DROGISTEN 
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