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3 Beknopte geschiedenis van de kwakzalverij 
en de alternatieve geneeswijzen 

Wat gebeurd is, gebeurt opnieuw. Niets nieuws is er onder de zon. 
PREDIKER 1:9 

3.1 Inleiding 

Kwakzalverij is er altijd geweest. In het begin van de ontwikkeling 
van de officiële of gewone geneeskunde was het moeilijk onderscheid 
te maken tussen serieuze geneeskunde en kwakzalverij. Dat zou eerst 
anders worden na de ontwikkeling van de natuurwetenschappelijke 
fundering van de geneeskunde, die medio negentiende eeuw begon. 

In deze beknopte geschiedenis wordt successievelijk aandacht ge
schonken aan de oude tijden (de periode van voor onze jaartelling tot 
aan de Middeleeuwen), de Middeleeuwen zelf, de vijftiende eeuw en 
de zestiende eeuw, de zeventiende eeuw en de achttiende eeuw, de 
negentiende eeuw, het eerste driekwart van de twintigste eeuw en in 
het bijzonder aan de laatste dertig jaar. 

In dit hoofdstuk worden de oude en nogal globale geschiedschrij-
vingen van Drooglever Fortuyn en Van Andel uit de jaren veertig 
samengevat en aangevuld met sindsdien verschenen literatuur over 
dit onderwerp. Deze literatuur omvat onder meer publicaties over de 
receptie van de homeopathie en de magnetische geneeswijze in ons 
land, alsmede capita selecta die in de jaren negentig verschenen van
uit de volkskundig georiënteerde projectgroep Magie en Geneeskun
de met als meest prominente leden Gijswijt-Hofstra, De Blécourt, 
Huisman en Frijhoff. 

Het laatste gedeelte, de periode vanaf 1973 berust op de Kroniek 
1973-2002, opgesteld door de auteur van dit proefschrift, die inte
graal is opgenomen als Addendum. De vraagstelling van het hoofd
stuk is hoe de kwakzalverij zich in alle tijden heeft ontwikkeld en wel
ke ontwikkelingen hebben geleid tot de opkomst van een 'alternatieve 
geneeskunde' in de laatste dertig jaar. 
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3-2 Beknopte geschiedenis van de kwakzalverij en de alterna
tieve geneeswijzen 

Houten theriakpot uit de 
eerste helft van de achttiende 
eeuw. Het opschrift 'Tberiac. 
Androm.' betekent theriak 
volgens het recept van An-
dromachus (Reber Collection, 
Lyon). 

DE OUDE TIJDEN 

Het oudst bekende kwakzalversmiddel uit de geschiedenis is het 
Mithridaat, een drank uit 54 verschillende stoffen vervaardigd, uit
gevonden door of ontstaan ten tijde van koning Mithridatus de Gro
te, geboren 132 voor Christus. Dit middel werd later verdrongen 
door de theriak, samengesteld uit 70 ingrediënten, waaronder zeer 
vreemdsoortige, afkomstig van dieren. Een van de bestanddelen werd 
bereid uit slangen met levendige ogen, gevoed met takken van de 
groene venkel. Het voorschrift was afkomstig van Andromachus, de 
lijfarts van Nero, Romeins keizer van 54 tot 68 na Christus. Theriak 
genas pokken, melaatsheid en pest; het diende ook als tegengif. Het 
recept verspreidde zich over heel Europa en ook over ons land. Dit 
middel hield stand tot laat in de achttiende eeuw1 en werd ook ge
noemd in vele Nederlandse farmacopeeën, zoals d Amsterdammer 
Apotheek uit 1686.2 
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Hoog aanzien genoot ook eeuwenlang het poeder van mummies, 
als middel tegen allerlei inwendige ziekten. Nog van Frans de Eerste, 
koning van Frankrijk, wordt verteld dat hij altijd wat van dit poeder 
in een gouden doosje bij zich droeg. Dat was in de eerste helft van de 
zestiende eeuw. 

Terugkijkend op de oude tijden, is het praktisch onmogelijk een 
onderscheid te maken tussen kwakzalverij en officiële geneeskunde. 
De beoefenaren der geneeskunde beschikten niet over veel betrouw
bare kennis en konden zich op weinig meer beroepen dan op 
beroemde leermeesters en een hoge morele status, waardoor zij zich 
meenden te onderscheiden van kwakzalvers. Tegelijkertijd beschikten 
kwakzalvers in die tijden waarschijnlijk wel over nuttige en zinvolle 
empirische therapieën, bijvoorbeeld bij het zetten van gebroken be
nen of ontwrichtingen, terwijl gediplomeerde medici zich niet zelden 
bezighielden met evidente kwakzalverij zoals het propageren van ge
heime geneesmiddelen en het doen van veel te fraaie beloften. Ook 
toen was er al sprake van wat men thans zou kunnen omschrijven als 
medische kwakzalverij. De gezaghebbende Britse medisch historicus 
RoyPorter(i94Ó-2002) geeft in zijn Quacks1 talrijke voorbeelden van 
nuttige kwakzalvers en kwakzalvende vooraanstaande en gestudeerde 
medici. Hij stelt dat eigenlijk pas sinds medio de negentiende eeuw 
een zinvoller onderscheid tussen medici en kwakzalvers gemaakt kan 
worden, omdat toen de echte professionalisering in de geneeskunde 
een aanvang nam. Daarvoor hield de term kwakzalver vooral een be
schuldiging in. Hoewel Porter ervoor koos de term kwakzalver te 
blijven gebruiken, omdat deze zo oud en ingeburgerd was, distan
tieerde hij zich van de pejoratieve connotatie die het begrip had en 
heeft. Hij hanteert hem neutraal zonder kwade trouw of bedrog te 
impliceren: 'The term will convey neither blame nor praise.' Deze 
keuze komt goed overeen met wat hierover in hoofdstuk 2 is gesteld. 

MIDDELEEUWEN 

Een vroeg voorbeeld van een medisch kwakzalver was de Arabische 
geneesheer Rhazes, die leefde van 860 tot 932. Hij werd geboren in 
Perzië, studeerde in Bagdad, Palestina, Egypte en Spanje. Na Avicen-
na (980-1036) was hij de belangrijkste Arabische medicus uit die tijd.4 

Hij was een beroemd leermeester en een gezien medicus in het oos-
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terse kalifaat. Zo beschreef hij als eerste de infectieziekten pokken en 
mazelen. Van deze Rhazes is echter ook bekend dat hij schijnopera-
ties verrichtte, waarbij hij zogenaamd ziek weefsel uit de patiënt te 
voorschijn toverde.5 

In de Middeleeuwen waren de gangbare therapeutische mogelijk
heden beperkt tot kruidenmiddelen, braak- en laxeermiddelen en 
aderlatingen. Echte doctoren waren in die tijd zeldzaam en voor het 
gewone volk ontoegankelijk. Deze situatie heeft vermoedelijk voor 
onze voorouders echter geen noemenswaardige nadelen opgeleverd, 
want hoewel deze doctoren vaak kostbare en langdurige opleidingen 
hadden doorlopen aan buitenlandse hogescholen als die van Salerno, 
Montpellier, Parijs of Bologna, veel presteerden zij niet. De opleiding 
bestond uit het bestuderen van de klassieke teksten van Hippocrates 
(460-375 v.Chr.) en zijn destijds in het oude Rome werkzame navol
ger Galenus (13 0-201 n.Chr.). Deze geleerde doctoren converseerden 
onderling in het Latijn maar raakten hun patiënten niet aan en vol
stonden meestentijds met speculaties en geleerde adviezen. Deze ad
viezen werden vooral gebaseerd op grondige inspectie van de urine 
(uroscopie of piskijkerij) en zorgvuldig aangepast aan de stand der 
sterren. Het handwerk werd overgelaten aan kruidenverkopers, bar
biers, kwakzalvers en vrije (ook wel reizende) meesters. Dit gilde 
dreef overigens niet zelden de spot met zijn geleerde confraters. 

Er was reeds in de Middeleeuwen een klasse van deskundigen die 
met name aderlatingen kon verrichten. Dit waren de chirurgijns of 
heelmeesters, die veelal ook barbier waren. De aderlating waarbij uit 
een ader van de arm een hoeveelheid bloed werd afgetapt gold niet 
alleen als behandeling van ziekte maar ook als preventieve maatregel. 
Jacob van Maerlant adviseerde in zijn hygiënisch handboek, Heyme-
licheit der keimelicheden negen aderlatingen per jaar.6 In een zeven-
tiende-eeuwse vertaling van het beroemde Regelen tot Behoudenisse der 
Gesontheit der Scola Salernita, oorspronkelijk daterend uit de elfde 
eeuw, kan men, op rijm, alles vernemen over de zegenrijke ader
lating.7 

VIJFTIENDE EN ZESTIENDE EEUW 

Zoals gezegd was er tot in de vijftiende eeuw in ons land geen scher
pe scheiding te maken tussen kwakzalvers, erkende heelmeesters of 
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vrije, reizende operateurs. De grens tussen de betrouwbare hulpverle
ner en de kwakzalvers (kruidenzoekers, belezers, strijkers, koortsafne-
mers en zevende zonen) moest in hoofdzaak door eigen inzicht en 
mensenkennis worden bepaald. Tot halverwege de zestiende eeuw 
waren kwakzalvers geaccepteerde marktlieden die hun kruiden, olie 
en zalf verkochten zoals anderen fruit, groente, kruidkoeken en dier
lijke producten. 

Het aderlaten, een nutteloze behandeling zoals wij nu weten, heeft 
zich zeker duizend jaar kunnen handhaven, voordat er tussen 1870 en 
1880 vrij abrupt en geruisloos een eind aan kwam.8 Zeer oud is ook 
de genezing door handoplegging. Het moge zo zijn dat deze kwakzal
verij thans voornamelijk wordt beoefend door evangelisten en andere 
door bovennatuurlijke inblazingen geïnspireerden, vroeger kwam 
deze gave bij gewone stervelingen niet voor. De gave om wonderge-
nezingen te verrichten door middel van handoplegging werd vroeger 
vooral aan koningen toegeschreven. Plinius beschreef al hoe koning 
Pyrrhus zijn onderdanen genas door zijn teen op hen te plaatsen. 
Ook in onze jaartelling heeft de koninklijke aanraking haar reputatie 
eeuwenlang kunnen handhaven, vooral in Engeland en Frankrijk. 
Scrofula (halsklierzwellingen) werd daar zelfs malde roi genoemd en 
kon alleen genezen worden door een koninklijke aanraking: 'Le roi 
te touche, le Dieu te guérit.' 

De Brabander Jean Baptist van Helmont (1577-1644), in zijn tijd 
een verlichte geest (onder andere tegenstander van het aderlaten), 
bedacht een variant van de handoplegging. Hij adviseerde de zere 
plek in aanraking te brengen met de hand van iemand die rustig was 
overleden, totdat de patiënt een koude rilling ervoer. Priesters bega
ven zich soms op geneeskundig terrein met het 'bestrijden van tove
rij' en met exorcisme ofwel duiveluitdrijving. De befaamde Arnhemse 
medicus Johan Wier (1515-1588) schreef in 1563 een vlammend 
pamflet tegen zo'n beunhazende priester, Jacob Vallick.9 

Gezien de talrijke malen dat dit tafereel door beroemde kunstschil
ders is afgebeeld, kan worden verondersteld dat ook in onze contrei
en schijnoperaties op lichtgelovige slachtoffers werden uitgevoerd. 
Wel het allerberoemdste schilderij op dit gebied is De Keimijder van 
Jan Steen. Op dit schilderij ziet men een kwakzalver bezig met een 
kermend boertje, dat van de kei wordt gesneden. Tijdens deze behan
deling, waarbij de kwakzalver zich laat bijstaan door een nonnetje, 
maakt de charlatan een snee in het halsgebied van het slachtoffer en 
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De Tandmeester van Lucas van Leyden (Prentenkabinet Rijksmuseum). 

tovert daaruit een soort eieren te voorschijn (de keien), die hem wor
den aangereikt door een hulpje. Iedereen op het schilderij, behalve 
het slachtoffer, ziet dat hier sprake is van bedrog. Deze schilderijen 
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waren vooral opvoedend bedoeld, in werkelijkheid zijn deze nepope-
raties waarschijnlijk niet veel uitgevoerd. 

Een geneeswijze die zich ook lange tijd in een grote mate van po
pulariteit kon verheugen, was de toepassing van mensenvet als reme
die tegen allerlei gebreken. Het werd verkocht door de beul of 
scherprechter, omdat die immers beschikte over de lichamen van 
misdadigers die ofwel door de strop of door het rad of zwaard ter 
dood waren gebracht. Dierlijk vet was al geruime tijd in zwang als 
geneesmiddel. Bokkenvet, ganzenvet, vet van katten, beren, bevers, 
herten, egels, hazen, wolven, mollen (tegen koorts, waarschijnlijk 
omdat de mol hoofdzakelijk in de koele aarde huist!) waren populair 
en hadden elk hun eigen indicatiegebied. 

De handel in mensenvet was bijna geheel in handen van de beul en 
zijn helpers. Apothekers en drogisten beschuldigden genoemde ge
rechtsdienaren, die volgens hen op ongeoorloofde wijze handeldre-
ven, van onderkruiperij. Mensenvet werd voor verschillende aan
doeningen gebruikt: als middel tegen verkrommingen, het deed de 
littekens van de pokken verdwijnen, ook zou het helpen tegen tering 
en algemene verzwakking en bij gezwellen, oorziekte en flauwtes. 

Twee apothekerspotten ter bewaring van 'Axungia hominis' ook wel Adeps 
hominis' (mensenvet) gebeten. Tot ongenoegen der apothekers was de handel 
in dit middel vrijwel volledig in handen van de beul (Deutsches Apotheken 
Museum Heidelberg). 
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Het gebruik van mensenvet dateert al van de Middeleeuwen. Zo was 
het een bestanddeel van een van de geheime geneesmiddelen van 
Paracelsus (1495-1541). In een boek van Conrad Kuhnrath uit 1621, 
Medullae Distillatoriae et Mediate, wordt dat geheime recept van Para-
celsus onthuld.IO De betekenis die men de verschillende soorten vet 
toeschreef, verdween toen Chevreul in 1823 een studie publiceerde, 
waaruit bleek dat er nauwelijks verschillen bestaan in de samenstel
ling van de verschillende dierlijke vetten." 

De beul verkocht niet alleen mensenvet, maar gold, krachtens een 
oud gewoonterecht, ook als heelkundig hulpverlener. In deze functie 
verzorgde hij nog tot in de vijftiende en zestiende eeuw officieel de 
nabehandeling van gefolterden en aan den lijve gestraften. Door de 
aard van zijn gruwelijk bedrijf was de beul in de ogen van het publiek 
omgeven door een sfeer van griezelige geheimzinnigheid, waardoor 
hij gemakkelijker dan anderen een reputatie als wonderdokter kon 
opbouwen. 

In de loop van de vijftiende eeuw werd het beginsel van de bevoegd
heid in regelgeving vastgelegd. Zo is er een certificatie bewaard ge
bleven uit Utrecht waarin burgemeester, schepenen en de raden op 
29 januari 1477 verklaren dat ene Steven Rijcontsz, na een geslaagde 
steensnede (operatieve verwijdering van toen veelvoorkomende blaas
stenen), uitdrukkelijk werd aangeduid als 'Mr. Cijrurgijn en als eer
baar en deuchdelijk man'. Soortgelijke documenten zijn bekend uit 
Bergen op Zoom (1471) en Leiden (1484).12 Van de hand van Geert 
Grote, zelf medicus, is een brief bewaard gebleven waarin hij be
schrijft hoe hij een kwakzalver had ontmaskerd ('deze verderver van 
lichaam en leven, deze falsaris der geneeskunst, deze oplichter en 
bedrieger van eenvoudigen en onschuldigen'). 

In de loop van de zestiende eeuw veranderde de betekenis van het 
begrip 'kwakzalver' in ongunstige zin. De repressie nam toe, zoals 
onder meer goed beschreven in de gedetailleerde medische historiën 
van de stad Hoorn in de zestiende en zeventiende eeuw'3 en van 
Groningen in de achttiende eeuw.'4 De in die plaatsen optredende 
allianties tussen de machthebbers en de medicinae doctores, die ge
leidelijk meer aanzien kregen en zich ook daadwerkelijk met de prak
tische geneeskunde gingen bezighouden, leidden tot marginalisering 
en soms criminalisering van kwakzalvers. De regelgeving werd vast
gelegd in 'keuren' en ordonnantiën. 
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Het eerste Nederlandse chirurgijnsgilde, het Cosmas en Damianus-
gilde, werd op 8 november 1465 opgericht te Gorcum. In de gilden-
brief werden de gildenbroeders allereerst herinnerd aan hun geldelij
ke verplichtingen. Ook was er sprake van een opleidingsstelsel en van 
protectionisme tegen mededingers van buiten de stad. Geleidelijk 
ontstonden er steeds meer gilden, die erin slaagden stedelijke regel
geving (ordonnantiën) te bevorderen, waarin hun rechten en plichten 
waren vastgelegd. Toch was dit een traag proces, want nog in 1595 
beklaagde Petrus Talpa zich over de bende gifmengers, leurders, 
masseurs, goochelaars, paarden- en veeartsen, handelaars in zalf en 
reukwerk, piskijkers, joden, zigeuners en vagebonden met hun mooie 
praatjes.'5 Op dezelfde manier beklaagde Alardus Auletius, hoogle
raar in Franeker, zich in 1603 in een verzoekschrift aan de Staten van 
Friesland, over de 'brutale empirici, onkundige monniken, domme 
leeken en brutale vrouwspersonen, die een ware landplaag zijn en 
voor een behoorlijk geneesheer geen droog brood overlaten'.16 Het 
Amsterdamse chirurgijnsgilde dateert van 1552, terwijl het Hoornse 
chirurgijnsgilde in 1558 werd opgericht. 

ZEVENTIENDE EN ACHTTIENDE EEUW 

In de inleiding van een Hoornse ordonnantie uit 1648 werd gespro
ken van drie categorieën heelkundige hulpverleners: de barbiers, de 
chirurgijns en de vrije meesters; verder kende men de olie en zalven 
verkopende kwakzalvers.17 Het is wel zeker dat ook toen nog bepaal
de kwakzalvers in hoger aanzien stonden dan de niet altijd even kun
dige chirurgijns. 

Dat de gildenbroeders, heelmeesters en barbiers-chirurgijns zich 
ook niet altijd aan de regels hielden en zich soms vooral bekommer
den om hun eigen financiële situatie, blijkt onder meer uit een re
kest dat burgers van Gorcum in 1797 aan de raad aanboden. Men 
beklaagde zich over het chirurgijnsgilde, dat zich blijkens de gilden-
brief had verplicht tot het verlenen van heelkundige, medicinale en 
manuale hulp, alsmede tot het scheren van haar en baard. Maar ter
wijl de chirurgijns zelf deze laatste activiteit hadden laten varen, ble
ven zij van dit privilege profiteren door het uit te besteden aan per
sonen buiten het gilde, de zogenaamde gepermitteerde beunhazen, 
waarbij zij zich toch een deel der baten toe-eigenden. In zijn ver-
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weer beriep het gilde zich op overmacht en tijdgebrek, maar bleef 
wel staan op handhaving van het privilege! Gelijktijdig met deze 
vroege vormen van professionalisering van de heel- en geneeskunde 
ontstond er geleidelijk een beter herkenbare en blijkbaar nog steeds 
onmisbare klasse van kwakzalvers en andere reizende meesters. Veel 
gildenbrieven bevatten uitzonderingen voor zeer gevaarlijke ingre
pen, die door chirurgijns 'zeer luttel' werden gedaan en die men 
gaarne overliet aan reizende operateurs. De Leidse gildenbrief uit 
1637 maakte uitzonderingen voor 'alle oculisten of ooch-meesters, 
steen- ende breuk- of scheurselsnijders, van waar die oock mogen 
wesen'. Reizende meesters met 'eenige briefkens, nopende haere 
Consten ofte curen' mochten normaliter de stad niet in, maar er 
werden dus uitzonderingen gemaakt. Toch waren de stadsbesturen 
veelal niet in staat de kwaliteit van de reizende meesters te beoorde
len en malafide kwakzalvers maakten daarvan handig gebruik. Over 
de bekwaamheid van de reizende meesters bestond ook een leven
dige correspondentie tussen de gilden in verschillende plaatsen. 
Soms werden ze door het stadsbestuur toegelaten als geprivilegieer
de kwakzalvers ondanks negatieve adviezen van het Collegium Medi-
cum of chirurgijnsgilde.'8 Vaak speelde particuliere protectie daarbij 
een rol, want de kwakzalvers hadden niet zelden bewonderaars in de 
hoogste kringen. Als goede zakenlieden zagen kwakzalvers al snel 
het belang van reclame en zo verkondigde ene Johannes Ladiges in 
de Aemsterdamsche Saturdaegsche Courant van 24 november 1635: 
'Men maeckt bij desen een ieghelijck bekent, dat tot Amsterdam op 
de Negelantier Gracht aen de Noort-Zijde, vooraan bij de Prince-
gracht, in het gebroocken en gebonden Hart, woonachtig is een 
experte en wel ervaere Breukmeester, die zijn kunst al eenige Jaeren 
binnen de gemelde Stadt, zoo aen oude als jonge personen ende 
kinderen, met seer goet Succes (Godt lof) heeft getoont, hetwelk hij 
met de Patiënten, van ander Meesters verlaten, en door hem gene
zen, en waervan hij spreekt, ten volle zal doen blijcken en dit op een 
zeer zachte menier, waarom hij oock geen briefjes, gelijck andere 
Quacksalvers en Broddelaers uitgeeft. De arme presenteert hij voor 
niet te genezen."9 

Het Amsterdamse gilde maakte, net als dat uit Leiden (zie boven), 
gaarne een uitzondering voor gevallen waarin de kunst van de eigen 
broeders tekortschoot. Wel moesten deze 'Pockmeesters, Kancker-
meesters, Meesters van Scrofulen, Glandulen' enzovoort een proeve 
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van bekwaamheid afleggen voor de bestuurders van het gilde. Patiën
ten uit het gasthuis fungeerden daarbij als proefkonijnen. 

In de zestiende eeuw kre
gen de medici ook in Neder
land hun universiteiten. Prins 
Willem van Oranje was insti
gator van de eerste universi
teit, die in 1575 in Leiden 
werd opgericht. De andere 
provincies konden niet ach
terblijven. In 1585 werd in 
Franeker de Friese Academie 
gesticht, provincie en stad 
Groningen kregen in 1614 
hun hogeschool, en in 1636 
volgde Utrecht. In deze pe
riode kwam het geneeskundig 
onderzoek tot bloei en wer
den, nu ook door Nederlan
ders, belangrijke ontdekkin
gen gedaan op het gebied van 
de anatomie, fysiologie en, zij 
het nog met weinig succes, de 
geneeskunde. De eerste fun
damenten van onze heden
daagse geneeskunde werden 
in deze periode gelegd. 

Ondertussen verzetten de 
chirurgijnsgilden zich nog 
steeds tegen ongewenste con

currenten zoals de beul, maar zij vonden bij het stedelijk bestuur lang 
niet altijd een gewillig oor voor hun klachten. Zo werd het Utrechtse 
gilde in 165 8 door de vroedschap afgescheept met de mededeling, dat 
'de scherpregter sich sal mogen onderwinden het cureeren van dis
location [...]' (dat wil zeggen het zetten van beenbreuken en ont
wrichtingen). Ook de onkunde van veel heelmeesters dreef volgens 
de bekende heelmeester Job van Meekren veel lijders naar 'Beulen, 
Dievenpijnigers en Smeersters'.20 

De Quacksalver van Rembrandt 
(Rembrandthuis, Amsterdam). 
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Niet onvermeld kan hier het destijds tot ver buiten onze landsgren
zen beroemde Jisper geslacht blijven, dat zich had gespecialiseerd in 
het ledenzetten (behandeling van beenbreuken en ontwrichtingen). 
Het bescheiden Noord-Hollandse dorp Jisp genoot daardoor in de 
zeventiende eeuw grote faam en wegens de grote toeloop moest er 
zelfs een hospitaal worden opgericht. De tweede man uit dit beroem
de geslacht heette Willem Taemsz en was bijgenaamd 'de ijseren 
Duim'. Het was volgens zijn tijdgenoten een man, 'Daer men voor 
verschricken soude, die sulcke harde Vingers en Handen heeft ge-
hadt, jae, soo een hartigh gemoet, dat hij de ellendige Menschen arm 
en beenen brack en op Ladderen bondt, dat hun van benauwtheijdt 
het Sweet, als een Rivier, langs de kinnebacken rolde.'21 

In de periode 1600-1800 werden ook talrijke wonderbaarlijke gene
zingen gedocumenteerd in bedevaartplaatsen als Kevelaer, Uden en 
Handel.22 Een beroep op de Heilige Maagd, een zuiver geweten en 
een 'subytelijck' opgetreden genezing in aanwezigheid van getuigen, 
waren de belangrijkste voorwaarden voor een kerkelijke erkenning 
van een genezing als wonderbaarlijk. In de loop van de achttiende 
eeuw nam de bereidheid van kerkelijke autoriteiten om wonderen te 
erkennen af. Na 1740 stokt de opstelling van wonderverslagen vrijwel 
geheel. De kerk gaat meer wijzen op geestelijk welzijn in plaats van 
op aards geluk en na de stabilisering van de confessionele verhoudin
gen in Nederland nam de behoefte aan wonderen als propagandis
tisch wapen af. 

In het midden van de achttiende eeuw was, overeenkomstig de 
geest der Verlichting, in ons land de Maatschappij tot Nut van 't Al
gemeen opgericht. Deze instelling had verheven idealen en streefde 
naar verheffing van het zedelijk peil en beschavingsniveau van de 
natie. Men trachtte het onderwijs te verbeteren en stimuleerde spaar
zin en versterking der gezinsband. Deze organisatie, die haar bescha
vingsoffensief tot ver in de twintigste eeuw zou voortzetten, maakte 
zich ook sterk tegen de kwakzalverij. In 1810 schreef zij een essay
prijsvraag uit over dit onderwerp en de militair arts dr. J.F.C. Sebas
tian werd prijswinnaar. Aan zijn bekroonde werk ontlenen wij een 
beschrijving van de kwakzalver aan het begin van de negentiende 
eeuw:23 'Op zondagmiddag, na kerktijd, worden de boeren door een 
hansworst naar een verhoogde stellage gelokt. Daarop staat in een 
scharlaken kostuum, stijf met goud geborduurd, de wonderdokter. 
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Hij verhaalt aan al diegenen, die lust hebben om zulks te geloven, 
welk een man hij is, welke kuren hij gedaan heeft; hij verzekert hun, 
dat hij zijn goede raad voor niets geeft en slechts de medicijnen laat 
betalen, waarbij hij met een kleine winst zich vergenoegt. Zijn medi
cijnen verheft hij met de uitgezochtste namen hemelhoog, daar is 
geen ziekte die hij niet in staat zou zijn te genezen. Om aan zijn 
woorden klem bij te zetten worden omgekochte bedelaars op zijn 
toneel gebracht, die voorgeven stom, doof of blind te zijn; zij ontvan
gen van hem medicijnen en kunnen dan sprekende, horende en zien
de weer naar huis gaan. Zij werpen zich aan zijn voeten neer, bieden 
hem een kleinigheid aan, al hetgeen zij in hun vermogen hebben, om 
zich dankbaar te betonen; maar hij wijst hun geld van de hand en 
schreeuwt: "Neen, daarvoor behoede mij de hemel, de armen en 
noodlijdenden help ik gratis."' 

Als curiosum zij hier ook vermeld, dat het een Nederlander was, 
de voc-chirurgijn Willem ten Rhijne (1647-1700), die als eerste het 
begrip acupunctuur gebruikte en in Europa bekendmaakte. Hij deed 
dat met zijn publicatie Dissertatio de Arthritide, Mantissa Schemantica, 
de Acupunctura, et orationes tres, uitgegeven te Londen. Hij had met de 
acupunctuur en ook met de door hem beschreven moxibustie (het 
branden van bijvoetkruid Artemisia vulgaris L. op bepaalde huidge-
bieden) kennisgemaakt op het Japanse Deshima, een eilandje nabij 
Nagasaki. Hij beschreef deze technieken met duidelijk enthousiasme. 
De Hollanders (van de voc) waren van 1641 tot i860 op het kleine 
eilandje Deshima gevestigd en waren naast de Chinezen in die tijd 
het enige contact van Japan met de buitenwereld. Via Deshima kwam 
de westerse wetenschap naar Japan en andersom was er ook enige 
Japanse beïnvloeding (zoals de acupunctuur) van de westerse genees
kunde.24'25 Tot daadwerkelijke toepassing van acupunctuur in Europa 
kwam het toen nog niet.26 Uit een brief van Antoni van Leeuwen
hoek uit 1677 a a n de Royal Society te Londen valt af te leiden dat 
het moxa branden toen in ons land erg in de mode was, onder meer 
bij de behandeling van spit.27 

In 1775 werd in ons land voor het eerst melding gemaakt van een 
nieuwe, door de in Frankrijk actieve Zwitser Franz Anton Mesmer 
(1734-1815) ontwikkelde, geneeswijze: het 'dierlijk magnetisme'. 
Mesmer, die in 1766 te Wenen was gepromoveerd op de invloed der 
planeten op onder andere de mens, had de 'magneetkuur' bedacht, 
waarbij hij eerst daadwerkelijk met magneten, maar later ook met 
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veronderstelde magnetische kracht uit zijn eigen lichaam genezing 
bewerkstelligde. Hij schreef hierover een Duits boekje in 1775 en 
een Franstalig werkje in 1779. Zijn methode bereikte eerst in Frank
rijk aanzienlijke populariteit en later ook in Duitsland en Engeland. 
In de achttiende eeuw kreeg het magnetiseren in ons land nauwelijks 
voet aan de grond. Het dierlijk magnetisme werd door de Nederland
se wetenschappelijke kopstukken en genootschappen verworpen, 
daarmee trouw blijvend aan hun baconiaanse fundament, met zijn 
sterke nadruk op proefondervindelijke methoden. Het kosmopo
litisch karakter van de medische en natuurwetenschap in die tijd 
- Benjamin Franklin was lid van het Bataafs genootschap uit Rotter
dam en Lavoisier van de Hollandsche Maatschappij te Haarlem - en 
de Nederlandse traditie van afkeer van bedrog, bijgeloof en speculatie 
in de wetenschap vormden geen gunstig klimaat voor het omarmen 
van het dierlijk magnetisme. Reeds in 1791 verscheen de Nederland
se vertaling van een rapport over het magnetisme, geschreven door 
een gezaghebbende Franse onderzoekscommissie van de Académie 
des Sciences.28 In dat rapport, samengesteld door grootheden als 
Franklin, Lavoisier, Guillotin en Le Roy, werd gesteld dat het mag
netisme niet genezend werkt en als bedrog moet worden beschouwd. 
In de achttiende eeuw bleef de praktijk van het magnetiseren beperkt 
tot enkele demonstraties door buitenlanders in Rotterdam en Den 
Haag.2? 

NEGENTIENDE EEUW 

De gilden werden per decreet van 5 oktober 1798 naar Frans voor
beeld - het was de tijd van de Bataafse republiek (1795-1806) - opge
heven. Dat gold overigens niet alleen voor de chirurgijnsgilden, maar 
ook de gilden van de andere beroepsgroepen als kleermakers, tinne
gieters, metselaars, ververs, vissers, kuipers, schoenmakers enzovoort 
hielden op te bestaan. De gilden hadden vanwege hun monopolisti
sche trekken niet bij iedereen een goede naam. Toch zag de lokale 
overheid ook wel voordelen in de zelfregulatie die de gilden met zich 
meebrachten en Amsterdam heeft, onder veel discussie, de gilden nog 
tot 1812 behouden, totdat in dat jaar definitief het doek viel met de 
afschaffing van de gilden in het departement Zuiderzee, waaronder 
Amsterdam viel.3° 
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Het was in die periode dat de nieuwe centrale overheid de zorg 
voor de volksgezondheid, alsmede de bestrijding van kwakzalverij en 
onbevoegde uitoefening der geneeskunst voor het eerst als haar taak 
ging zien.31 Van 1800 tot 1820 beleefde het magnetiseren in ons land 
uiteindelijk toch nog een aanzienlijke bloei.Terwijl er tot 1800 geen 
enkel boek in Nederland verscheen dat het magnetiseren aanprees en 
er in publicaties van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tegen 
werd gewaarschuwd, verdween die scepsis in de periode vanaf 1800 
snel en kreeg de methode ook in wetenschappelijke kring en in de 
hogere kringen van de samenleving aanhangers. De wetenschapsbe
oefening in ons land raakte in verval, verloor haar internationale ori
ëntatie en ging zich meer op Duitsland richten. De natuurfilosofische 
stroming werd in de geneeskunde dominant en het magnetiseren 
werd moeiteloos ingepastin vooronderstellingen over zenuwen, ether 
en elektriciteit. De waarnemingen van somnambules en clairvoyants 
werden toegeschreven aan de zonnevlecht of de 'buikhersenen' en 
ook het bestaan van telepathie, autodiagnostiek en telekinese werd 
breed geaccepteerd. Vijselaar spreekt over een periode van 'herbeto
vering' van het wereldbeeld na de Verlichting in de achttiende 
eeuw.32 Zowel medisch doctoren als leken gingen het magnetiseren 
beoefenen en types als Jodocus B. Meijer en Wessel van der Lee wa
ren alom bekend. De eerste startte een 'magnetisch postorderbedrijf' 
waarbij patiënten hun goed doorwasemde nachtmuts moesten opstu
ren plus een bedrag van minimaal drie gulden, waarna zijn somnam
bule, de vroegere waarzegster Steffens-Bremer, remedies voorschreef 
die slechts bij één bepaalde apotheek in Rotterdam konden worden 
bekomen. Van der Lee, die nationale vermaardheid kreeg als 'de 
wonderdokter van Schermerhorn' was een weinig gepolijste ex-hu
zaar, die een grote toeloop kreeg te verwerken. Hij was actief vanaf 
1818 en kreeg herhaaldelijk te maken met de justitie. De namaak-
Van der Lee's, die ook een graantje van zijn succes trachtten mee te 
pikken, kregen overigens veel zwaardere straffen. Medici uit die tijd 
pleitten ervoor om toepassing van het magnetisme voor te behouden 
aan doctoren. Na 1820 keerden de medici zich steeds meer af van het 
arbeidsintensieve magnetiseren, terwijl ook de wetenschappelijke 
scepsis steeds sterker werd. Het magnetiseren kreeg ondertussen 
steeds meer magische en irrationele trekken en verkreeg daardoor 
meer en meer het odium van kwakzalverij.33 
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Behalve de klassieke marktschreeuwer/kwakzalver in engere zin, ope
reerde er in de eerste helft van de negentiende eeuw een bont gezel
schap van min of meer ongeschoolden, zoals magnetiseurs, oliekopen 
(rondzwervende Hongaarse en Duitse genezers), horoscooptrekkers, 
steensnijders, piskijkers en ledenzetters. Al deze types konden nog 
altijd, vaak tegen betaling, bij de lokale overheid toestemming krijgen 
om de geneeskunst uit te oefenen. Boven hen verheven waren de 
corporaties zoals de Collegia Medicae, Chirurgicae, Farmaceuticae 
en gilden van chirurgijns, vroedmeesters en apothekers. 

De wetgeving was in de eerste helft van de negentiende eeuw nog 
zeer liberaal, wat niet veranderde met de invoering van de Genees
kundige Staatsregeling uit 1818, afgekondigd door Willem 1. Er be
stonden talrijke opleidingen tot geneesheren van allerlei standing en 
niveaus van geleerdheid.34 In totaal waren er maar liefst dertien ver
schillende erkende beroepen. De verdeeldheid in de medische wereld 
was dus zeer groot. 

Verlichte, academisch geschoolde apothekers en medici richtten in 
1842 en 1849 nieuwe beroepsorganisaties op: de Nederlandse Maat
schappij ter bevordering der Pharmacie en de Nederlandse Maat
schappij ter bevordering der Geneeskunst. Deze organisaties streef
den verbetering van de wetgeving na en namen de bestrijding van de 
kwakzalverij ter hand. De gezondheidswetten vanThorbecke verleen
den aan de academisch opgeleiden in de geneeskunde het exclusieve 
monopolie op de uitoefening der geneeskunde. Deze wetten waren 
expliciet bedoeld om een eind te maken aan de kwakzalverij, zoals 
Thorbecke in zijn memorie van toelichting bij de wet stelde. Direct 
vanaf de inwerkingtreding werden de gezondheidswetten massaal 
overtreden en deze situatie heeft voortgeduurd totdat in 1997 de wet 
op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de opvol
gervan de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst (WUG) vanThor
becke, in werking trad. 

De geneeskundige inspectie en justitie waren niet in staat dan wel 
niet gemotiveerd om de onbevoegde genezers te vervolgen en te 
bestraffen. Veel artsen en apothekers, daarin gesteund door de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen, ergerden zich aan deze situatie. 
Uit particulier initiatief van de gebroeders Bruinsma, de een prakti
serend geneesheer, de ander leraar scheikunde, ontstond in 1880 de 
Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK).35 De beide oprichters 
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hadden in 1879 al het boek De heedendaagsche kwakzalver gepubli
ceerd. Op 15 januari 1881 verscheen het eerste Maandblad tegen de 
Kwakzalverij. 

De kwakzalverij uit die tijd werd gedomineerd door grootschalige 
en op commerciële leest geschoeide handel in zogenaamde patent-
middelen of geheimmiddelen. De stereotiepe marktschreeuwer raakte 
in de negentiende en zeker in de twintigste eeuw steeds meer op de 
achtergrond. Fabrikanten van en handelaren in patentmiddelen wa
ren in deze periode de prototypes van de 'moderne kwakzalver'. 

Omdat de overheid de handel in geheimmiddelen niet wilde ver
bieden (veel Kamerleden vonden een verbod in strijd met de indivi
duele vrijheid) konden deze moderne kwakzalvers op schaamteloze 
wijze goedgelovige medemensen misleiden en geld afhandig maken. 
De kwakzalvers besteedden kapitalen aan advertenties en 'weten
schappelijke' artikelen die de middelen een exclusieve status moesten 
geven. De Vereniging tegen de Kwakzalverij onderschepte deze mid
delen en publiceerde de resultaten van scheikundige analyse van de
ze producten in haar maandblad. De middelen bevatten vrijwel zon
der uitzondering nutteloze en soms zelfs gevaarlijke ingrediënten en 
dit werd op sarcastische toon wereldkundig gemaakt. In 1931 gaf de 
Vereniging het boekje De Kwakzalversmiddelen uit, waarin de inmid
dels door de Vereniging geanalyseerde producten werden beschre
ven.36 Dat waren er toen al 813. Bekend waren Pinks pillen, 'pilules 
orientales', Sequah-olie en Orvietanose. Het boekje, van de hand van 
Abrahams, is antiquarisch nog wel verkrijgbaar en vormt zeer verma
kelijke lectuur, vooral door de vindingrijke naamgeving van de kwak
zalversmiddelen en door de moralistische en sarcastische toon van 
het begeleidend commentaar. In 1942 verscheen een supplement op 
dit boek waarin nog eens 120 kwakzalversmiddelen werden bespro
ken." 

Daarnaast bracht de Vereniging onbevoegde genezers voor de 
rechter: de oculist Goolam Kadar en de kankergenezer Windelinx 
werden veroordeeld en beiden ontvluchtten later ons land. Ook cory
feeën als Bijsterveld, De Haas en het Staphorster Boertje (1840-1922) 
stonden met enige regelmaat voor de rechter. Pogingen van de VtdK 
om verklaringen van tevreden patiënten in advertenties voor de Dr. 
Airy's-pillen te verifiëren mislukten omdat de producent ervan, het 
kwakzalversbedrij f Richter, door enkele aangeschrevenen van de actie 
van de Bruinsma's op de hoogte werd gebracht en toen een tegenac-
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tie ondernam. De firma Richter plaatste advertenties, waarin de actie 
van de kwakzalverijbestrijders werd vergeleken met de kruisiging van 
Christus! De handel in geheimmiddelen zou toegestaan blijven tot 
1958, toen er wetgeving kwam waarin werd gesteld dat de samenstel
ling van geneesmiddelen bekend moet zijn. 

Van 1891 tot 1893 reisde de Engelse kwakzalver Sequah met groot 
gevolg door ons land, waar hij 28 plaatsen aandeed. Hij had harts
tochtelijke aanhangers en felle tegenstanders, waaronder de VtdK. 
Hij maakte geraffineerd reclame en er ontstonden talrijke liedjes en 
rijmpjes waarin zijn naam werd bezongen.38 

Een bijzondere gebeurtenis in de negentiende-eeuwse kwakzalverij 
was de introductie van de uit Duitsland afkomstige homeopathische 
geneesmiddelenleer.39 De leer van Hahnemann (1755-1843), de ho
meopathie, berust op de Similia-regel: 'het gelijkende worde genezen 
door het gelijkende'. Ziekten bestaan niet en zieke mensen worden 
genezen door hen te behandelen met middelen die bij gezonden 
dezelfde subjectieve symptomen zouden opwekken. Hahnemann 
verdunde zijn middelen zodanig dat zij, in afwijking van de destijds 
populaire reguliere medicatie, vrij van bijwerkingen waren. Voor ver
klaring van de werking zocht hij zijn heil in een theorie over een 'dy
namisch' en niet-chemisch effect. Dit zou worden bewerkstelligd 
door de kracht van de oertinctuur via schokschuddend verdunnen te 
versterken ('potentiëren') en te laten overgaan in het middel. De eer
ste keer dat in ons land een homeopathisch middel werd toegepast 
was in 1823 tijdens een roodvonkepidemie en de voorschrijver was 
Johan Baptist Pelgrom, een in Zevenaar woonachtige Pruisische arts. 
In 1827 verscheen een Nederlandse vertaling van Hahnemanns Orga-
non en al direct werd deze leer door de Leidse hoogleraar Suringar 
kritisch besproken. Tussen 1833 en 1836 was er veel debat tussen 
voor- en tegenstanders van de homeopathie, waarna de pennenstrijd 
ongeveer twintig jaar verstomde. 

De homeopatJiie verwierf in ons land niet zo snel populariteit als 
in de omringende landen, waar het gewone volk de omhelzing van de 
nieuwe leer door de hogere klassen en soms door adellijke en konink
lijke families vaak navolgde. In Nederland was alleen van koningWil-
lem in bekend dat hij een homeopathisch lijfarts, professor Everhard 
genaamd, had aangetrokken. Brede acceptatie in hogere kringen bleef 
in Nederland echter uit. Rond 1850 werd in Rotterdam de Vereeni-
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ging van Voorstanders der Homoeopathie opgericht, die erin slaagde 
drie homeopathische geneesheren naar Rotterdam te halen. 

In het vanaf 1847 verschijnende Nederlands Tijdschrift voor Genees
kunde werd tot aan 1887 geen woord aan de homeopathie gewijd. Dat 
zou pas gebeuren nadat het Maandblad tegen de Kwakzalverij in 1884 
begon te ageren tegen de homeopathie.40'41 De VtdK moest niets van 
de homeopathie hebben en beschouwde haar als een grote dwaling, 
zonder overigens de aanhangers ervan direct van kwade trouw te be
tichten. Vanaf 1890 gaf de in 1886 opgerichte Vereeniging tot Bevor
dering van de Homoeopathie in Nederland het Homoeopathisch 
Maandblad uit. In 1896 volgde de oprichting van de Vereeniging van 
Homoeopathisch Geneesheren in Nederland. Beide verenigingen 
bestaan nog steeds, de laatste als Vereniging van Homeopathisch 
Artsen Nederland (VHAN) en de eerste als Koninklijke Vereniging 
Homeopathie Nederland (KVHN). In 1902 telde Nederland zeventien 
homeopathische artsen, nu 340. 

Acupunctuur werd in de negentiende eeuw in ons land, anders dan 
in Duitsland, Frankrijk en Engeland (waar het tussen 1809 en 1840 
een tijdelijke bloei kende) nauwelijks toegepast. In de medische lite
ratuur en in bewaard gebleven collegedictaten van de Amsterdamse 
hoogleraren Suringar (1802-1874) en Tilanus (1796-1883) wordt 
acupunctuur incidenteel genoemd, maar deze was toen al geheel los
geraakt van de oosterse filosofie.42 De naaldsteek werd gebruikt om 
vochtophopingen te ontlasten, bijvoorbeeld van hydroceles (water
breuken) of van waterzuchtige opzwelling van de benen. Het bijbe
horende risico van infecties en koudvuur werd toen al onderkend. 

TWINTIGSTE EEUW, HET EERSTE DRIEKWART 

In zijn Op het breukvlak van twee eeuwen stelde de historicus Jan Ro
mein, dat het in die periode 'wemelt van natuurgenezers, gezondbid-
ders, ziektebanners, masseurs en masseuses, vegetariërs, homeopaten, 
kneippkuurders, naaktlopers, magnetiseurs, kleurvereerders, kruid
kundigen, christian scientists en hele of halve occulten naast "gewo
ne" kwakzalvers'. Zelfs rekening houdend met de 'overgevoeligheid' 
van de medici - die duizelig van hun op basis van biologie en chemie 
bereikte successen volgens Romein af en toe 'op hol sloegen' en 
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daardoor geen geduld meer konden opbrengen voor afwijkende ge
neeswijzen - kon de bloei van de kwakzalverij met cijfers worden 
gestaafd.43 Critici van Romein zouden veel later wel vraagtekens 
plaatsen bij diens sweeping statement over de vermeende populariteit 
van de 'kleine medische geloven' in die periode.44 

Naast de voortgaande strijd tegen de geheim- of patentmiddelen, 
had de VtdK in de eerste helft van de twintigste eeuw ook te kampen 
met niet-orthodoxe geneeswijzen als de natuurgeneeskunst, homeo
pathie, somnambulisme/magnetisme, Christian Science, iriscopie en 
wichelroedelopers (die het geloof in aardstralen aanwakkeren). De 
natuurgeneeskunde kwam rond 1900 in Duitsland tot bloei en ver
spreidde zich in ons land met namen als Preisnitz, Schroth, Kneipp 
en Kuhne.45 De behandeling bestond uit licht-, lucht- en waterthera
pie en een uitgebalanceerde voeding. 

Tot een echte polarisatie tussen de homeopathie en de VtdK kwam 
het in ons land in de eerste helft van de twintigste eeuw nog niet. In 
Duitsland was dit anders, want daar bestempelde de Duitse zuster
vereniging Deutsche Gesellschaft zur Bekampfung des Kurpfuscher-
tums op 2 april 1927 de homeopathie tot kwakzalverij.46 Een ver
klaring voor dit verschil kan wellicht gevonden worden in de veel 
geringere verspreiding van de homeopathie in Nederland. De arts 
Oosterhuis, die in 1937 te Leiden promoveerde op een proefschrift 
waarin de relatie tussen Hahnemann en Paracelsus wordt besproken, 
met als conclusie dat Paracelsus het 'similisme' al eerder toepaste dan 
Hahnemann, maar dat de laatste toch niet van plagiaat beschuldigd 
kon worden, wijdde ook enkele pagina's aan de homeopathie in Ne
derland.47 Hij schreef dat de verspreiding ervan achterbleef ten op
zichte van die in de ons omringende landen, maar dat er onder leken, 
vooral in 'kerkelijk gelovige kring', wel veel vraag naar was. 

Tussen 1915 en 1919 was in Almen een homeopathisch zieken
huis, het RW. Janssen-ziekenhuis, gevestigd en in de interbellumpe
riode functioneerde in Oudenrijn enige tijd een homeopathisch zie
kenhuis. 

In de eerste helft van de twintigste eeuw nam de belangstelling 
voor paranormale of occulte geneeswijzen snel toe. Het geloof in 
aardstralen, maar ook in dierlijk magnetisme werd paradoxaliter be
vorderd door de vooruitgang in de natuurkunde, die de geneeskunde 
onder meer van röntgenstralen voorzag. Magnetiseurs beriepen zich 
op de leer van Mesmer, die beweerde dat sommige begaafden over 
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een 'dierlijke' magnetische kracht beschikken, waarmee ziekten kun
nen worden genezen. Deze magnetiseurs werkten soms samen met 
slaapsters of somnambules, die in een trance zogenaamd helderziend 
werden. Natuurlijk was dit meestal doorgestoken kaart. In het MtdK 
werd gepleit voor een verbod op alle occulte literatuur. 

In 1933 werd in het MtdK gewaarschuwd voor de toenemende 
populariteit van de 'oogdiagnose' of iriscopie: het vaststellen van 
ziekte via bestudering van het regenboogvlies, een methodiek die in 
18 81 werd beschreven door de Hongaar Ignaz von Péczely. 

Kwakzalverij werd bedre
ven op particuliere adressen, 
op markten en ook wel in in
stituten. Grote namen, ook 
terug te vinden in de VtdK-
lijst van grootste kwakzalvers 
van de twintigste eeuw,48 wa
ren de Rotterdamse Van Bijs-
terveld, natuurgenezer en 
uroscopist, het Staphorster 
Boertje Pieter Stegeman, 
kruidendokter,49 de onbe
voegde tuberculosebehande-
laar Elias Bos, 'professor De 
Haas', plantkundige, en Fe-
mia Haverhoek, helderzien-
de-kruidkundige5° en haar 
broer Rudolf Haverhoek, 

Het Staphorster Boertje (P. Stegeman). 'homeophaat', alsmede 'Pro
fessor Kokadorus', standwer

ker met onder meer migrainestiften.51 Velen kwamen met justitie in 
aanraking. 

Politici als Kuyper en De Savornin Lohman waren tegenstander 
van de 'heksenjacht' op kwakzalvers en waren voor het opheffen van 
het in de wet vanThorbecke vastgelegde artsenmonopolie. In 1917 
werden door minister-president Cort van der Linden twee staats
commissies ingesteld: de uit juristen samengestelde Commissie van 
Onderzoek onder leiding van mr. S. van Houten en de commissie-
Pekelharing. De eerste ging bekijken of vrije uitoefening van de ge
neeskunde kon worden ingevoerd, dus losgekoppeld van het artsdi-
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ploma. De commissie-Pekelharing, waarin talrijke vooraanstaande 
medici als Treub, Winkler, Wertheim Salomonson en Storm van 
Leeuwen, ging onderzoeken welke resultaten de niet-academisch 
opgeleide genezers bereikten. Niet verrassend kwam de commissie-
Pekelharing in 1919 tot de conclusie dat er geen resultaten werden 
geboekt en beval aan de geneeskunde als exclusief academisch beroep 
te handhaven. De juristen van de Commissie van Onderzoek kwamen 
tot een andere conclusie en het is slechts aan de verkiezingsnederlaag 
van Cort van der Lindens liberale partij te danken dat het onderwerp 
weer langdurig - naar zou blijken tot de jaren vijftig - van de politie
ke agenda verdween.52 

De introductie van de antroposofische geneeskunde in ons land 
bleef lange tijd kleinschalig en beperkte zich tot een zeer kleine 
groep medici, die zich interesseerden voor het occultisme van Rudolf 
Steiner (1861-1925). Deze alternatieve geneeswijze leidde niet tot 
actie van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. In 1929 verscheen 
voor het eerst een artikel van De Feyfer53 in het Nederlands Tijd
schrift voor Geneeskunde over deze antroposofische 'Erweiterung der 
Heilkunst', die volgens Steiners aanhangers was ontstaan als resultaat 
van Steiners antwoorden op vragen die hem door artsen waren ge
steld. 

Na de Tweede Wereldoorlog richtte de VtdK zich voornamelijk te
gen magnetiseurs, kruidendokters en onbevoegde uitoefenaars van de 
geneeskunde, maar ook van de tandheelkunde en de diergeneeskunde. 

In 1948 werd door Gerard Croiset een beroepsvereniging van 
magnetiseurs opgericht: de Nederlandse Werkgroep van Praktizijns 
(NWP). De Werkgroep drong aan op wetswijziging en het niet meer 
vervolgen van onbevoegde genezers. Ook stelde men in 1952 een 
commissie in onder leiding van mr. Van Doorninck, die van kandi
daat-magnetiseurs de paranormale begaafdheid ging controleren. In 
1955 werd aan elf goedgekeurde paranormale genezers, in aanwezig
heid van een sympathiserend Kamerlid, het Nwp-certificaat uitge
reikt. In 1958 bood Van Doorninck 34.317 handtekeningen van men
sen die vonden dat het artsenmonopolie moest worden opgeheven 
aan het parlement aan. Het was in die tijd dat er een begin werd ge
maakt met het instellen van ambtelijke commissies die gingen bekij
ken hoe de wet gewijzigd kon worden. Dertig jaar later werd de wet 
BIG geaccepteerd en ingevoerd. 
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Johan Maasbach (1918-1997) hier in 1994 achter zijn bureau in 
zijn hoofdkwartier te Den Haag (Walter Herfst). 

In 1961 werd er aan de medische faculteit van de Vrije Universiteit 
(vu) een 'privaatdocent' homeopathie benoemd in de persoon van 
Van 't Riet. De oprichter van de vu, Abraham Kuyper, was een groot 
voorstander van de homeopathie en ook de predikant ds. Van Coe-
vorden Adriani had, toen hij in 1911 een groot vermogen naliet aan 
de vu, daarbij geëist dat er aan een nog op te richten medische facul
teit homeopathie gedoceerd zou worden. De medische faculteit, die 
in 1950 werd opgericht, voelde niets voor een docent homeopathie, 
maar mede door krachtig lobbyen van de (patiënten-)Vereniging tot 
bevordering der Homeopathie Nederland kwam het docentschap er 
uiteindelijk toch.54 

In die periode heerste er ook een groot geloof in de schadelijkheid 
van aardstralen voor mens en dier en de wichelroedeloper Mieremet 
verwierf nationale bekendheid. Hij verdiende goed aan de verkoop 
van aardstralenkastjes, die bescherming zouden bieden tegen de kwa
lijke straling. 

In 1964 werd Tenhaeff in Utrecht benoemd tot bijzonder hoogle
raar in de parapsychologie. Hij trad, samen met zijn protégé Gerard 
Croiset, herhaaldelijk op als getuige-deskundige in rechtszaken tegen 
paranormale genezers. 

In die tijd waren ook medische kwakzalvers als Moerman en Samu-
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els actief: artsen die beweerden kanker te kunnen genezen. Samuels 
zou uit zijn beroep ontzet worden, terwijl Moerman daarentegen vele 
decennia lang op sympathie van het parlement kon rekenen. Andere 
kwakzalverijen uit die periode waren de celtherapie van Niehans, de 
gebedsgenezingspraktijken van Maasbach, Greet Hofmans en Hoe-
kendijk, de illegale tandheelkundige instituten, de steeds populairder 
wordende homeopathie van Vogel en de firma Voorhoeve, en de iri-
scopie. 

In 1967 werd het boek Een nieuwe geneeswijze van vetzucht van Si
meons uit het Engels vertaald. Het boek zou in 1986 zijn zevende 
druk bereiken.55 De eerste drukken werden bewerkt door Merckel-
bach, de latere door Trossèl, artsen die de therapie zelf ook toepas
ten. De Simeonstherapie bestaat uit een combinatie van een calorie
arm dieet en dagelijkse injecties met het zwangerschapshormoon 
HCG. In het damesblad Margriet deelde de Haagse arts Sickesz in 
1971 mee zeer gunstige resultaten te behalen met de methode.56 

In 1973 werd in het MtdK voor het eerst na lange tijd weer aan
dacht besteed aan de acupunctuur en in 1974 viel de nieuwe term 
'alternatieve geneeskunde': de redactie sprak er zijn afkeer over uit en 
noemde het 'camouflage met een modewoord'.57 

Korte tijd bereikte de Eindhovenaar Van de Moosdijk, roem als 
kruidendokter en trok, zelfs vanuit buitenland, busladingen met pa
tiënten. Hij werd in december 1968 ontmaskerd door tv-maker Duys, 
kreeg te maken met zeer veel claims van mensen die hun geld terug
eisten en ging in 1971 failliet.58 

Volgens de jurisprudentie in die periode werden, vooruitlopend 
op de in voorbereiding zijnde wetswijziging, alleen die onbevoegde 
genezers nog vervolgd, die zich schuldig maakten aan oplichting 
en/of die merkelijke schade aan iemands gezondheid hadden aange
richt. 

In 1971 was er veel publiciteit rond het bezoek dat prins Bernhard 
- de prins leed aan rugpijn59 - bracht aan de in de Londense Harley 
Street gevestigde Chinese arts-acupuncturist Young Chai Siow. De 
Telegraaf en het Algemeen Dagblad legden breedvoerig aan de lezers 
uit wat acupunctuur inhield en waar zich de 365 acupunctuurpunten 
bevonden. Vol ontzag werd gemeld dat er soms wel 7V2 cm diep werd 
geprikt. Ook in 1971 bezocht de Amerikaanse president Nixon China 
en de meegereisde journalisten besteedden daarbij veel aandacht aan 
de acupunctuur, die als simpel en doeltreffend werd beschreven. Er 
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volgde in het Westen een opbloei van de acupunctuur, die veel 'slui
merende' alternatieve behandelmethoden in haar succes zou mee
trekken. 

Nieuwe tijden waren aangebroken: het begrip 'kwakzalverij' ver
dween uit de monden van politici en uit de kolommen van bijvoor
beeld het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De alternatieve ge
nezers vertoonden een toenemend zelfvertrouwen en gingen zich 
beter organiseren. De Vereniging tegen de Kwakzalverij raakte geïso
leerd en gedesoriënteerd. 

DE PERIODE VANAF I O 7 3 6 0 

De acupunctuur verspreidde zich na Nixons bezoek aan China snel 
in de westelijke wereld. In 1978 vonden er naar schatting in ons land 
al een miljoen acupunctuurbehandelingen plaats. Een tussentijds ad
viesrapport van de commissie-Muntendam was in meerderheid en
thousiast over de mogelijkheden van deze Chinese geneeswijze. Ka
merleden bemoeiden zich ermee: reeds in 1975 drongen DÓó'ers aan 
op acupunctuuronderwijs aan de medische faculteiten en in 1980 
koos vvD-Kamerlid Van Dijk partij voor één bepaalde acupunctuur
opleiding. In 1985 werd het eerste universitaire acupunctuurinstituut 
van ons land opgericht: het Hwa To Centre in Groningen. Ook in de 
tandheelkunde, de diergeneeskunde en de homeopathie penetreerde 
de acupunctuur. In 1991 introduceerde de pijnpolikliniek van het AZU 
met veel tamtam de acupunctuur. In 1993 bereikte de medische acu
punctuur haar hoogtepunt: er waren toen 800 artsen-acupuncturis
ten, terwijl de acupunctuur ook steeds meer beoefend werd door 
fysiotherapeuten en natuurgenezers. 

Terwijl na 1993 de artsen zich geleidelijk minder gingen interesse
ren voor de acupunctuur, zorgden die andere aanbieders voor het op 
peil blijven van de consumptie. In 1997 werd een alternatief arts een 
halfjaar geschorst na het ten onrechte diagnosticeren van een hersen
tumor met behulp van de VEGA-test, een variant van de elektroacu-
punctuur volgens Voll. Volgens CBS-cijfers ondergingen in 2001 
220.000 Nederlanders (1,4 procent van de bevolking) een acupunc
tuurbehandeling, een verdubbeling ten opzichte van 1991. 

De natuurgeneeswijze, die samen met de paranormale geneeswij
zen tot 1973 de harde kern van de kwakzalverij uitmaakte, ging ook 
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profiteren van het pro-alternatieve klimaat dat in ons land ontstond. 
De natuurgeneeskunde in engere zin, die vooral bestond uit toepas
sing van kruiden, diëten, frisse lucht, water en vasten en die gebruik
maakte van astrologie en iriscopie bij de diagnostiek, bleef bestaan, 
maar belangrijker werden de aan de natuurgeneeswijze verwante cel-, 
enzym- en chelatietherapie. Daarnaast bloeiden de kankertherapieën 
van Moerman en Houtsmuller, de orthomoleculaire geneeskunde 
volgens Pauling en de modernere varianten van de kruidentherapie 
met als paradepaardje het sint-janskruid. 

De Vlaardingse arts Moerman (1893-1988) bleef decennialang 
kankerpatiënten trekken en slaagde er, ondanks verzet van de me-
disch-oncologische wereld, die hem als charlatan beschouwde, bij 
herhaling in om de sympathie van Kamerleden te wekken en zo tot 
viermaal toe een officieel onderzoek naar de waarde van zijn methode 
te verkrijgen. Het laatste onderzoek leidde in 1991 tot een 784 pagi
na's tellend rapport. Men meende 21 gevallen van onverklaarbare en 
aan de Moermanmethode toe te schrijven genezingen te hebben ge
vonden, maar internist-oncoloog Blijham hield er na opschoning van 
die 21 casus nog twee tot zeven over. Hierna begon de populariteit 
van de Moermantherapie af te nemen. 

In 1978 werd de Artsenvereniging ter Bevordering van de Natuur
geneeskunde (ABNG) opgericht. De leiding was in handen van pionier 
H. van der Upwich (1898-1997). Hier vindt men nog de klassieke 
natuurgeneeskunde met diëten, darmspoelingen, kruiden, oefeningen 
en water. Ook de eigen-urinetherapie kent er aanhangers. 

De celtherapie volgens Niehans bestond in ons land in 1973 al op 
kleine schaal en in dat jaar verscheen daarover zelfs een rapport van 
de Gezondheidsraad. De conclusie luidde dat deze behandelwijze, 
waarbij gedroogde weefselextracten van jonge of ongeboren dieren 
worden ingespoten ter verjonging, waardeloos is tegen de sympto
men van mongolisme. Anno 2002 telde de celtherapie nog steeds 
enkele enthousiasten in de gelederen van de ABNG. 

De enzymtherapie met als meest bekende producten het Vasolas-
tine en de Rheumajecta, slaagde er nimmer in haar werkzaamheid aan 
te tonen. Achter de therapie stond echter een fanatieke patiënten
vereniging, die onder anderen samen met 'consumentenman' Frits 
Bom de politiek zo effectief heeft bewerkt dat de middelen keer op 
keer de gebruikelijke toelatingseisen konden ontlopen. Critici als de 
Wageningse hoogleraar Veeger werden door de fabrikant Van Leeu-
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wen c.s., na een mislukte poging tot omkoperij, juridisch zeer hard 
aangepakt. Veeger werd vrijgesproken. 

De chelatietherapie, een Amerikaanse uitvinding berustend op de 
fictie dat aderverkalking kan worden tegengegaan met 'kalk-oplos-
sende' infusen metEthyleen Diamine Tetracetic Acid (EDTA), bereik
te Nederland rond 1980. Ondanks sterfgevallen in chelatieklinieken 
en het ontbreken van aangetoonde werkzaamheid werd de therapie 
nog in 2002 door ruim tien instellingen aangeboden. De Inspectie 
voor de Gezondheidszorg gedoogt deze praktijken. 

Klein en sektarisch is de macrobiotiek, een Japanse heils- en ge
zondheidsleer op basis van een vegetarisch dieet voornamelijk be
staande uit soep, graan en groente. In 2001 werd de directeur van het 
Kushi Instituut veroordeeld wegens medeverantwoordelijkheid voor 
de dood van een vrouw met kanker, die zich uitsluitend macrobio
tisch liet behandelen. 

In navolging van de Amerikaanse trend om naast het gewone dieet 
ook 'voedingssupplementen' te gebruiken - een idee gelanceerd door 
Linus Pauling, die megadoses vitamine c aanbeval - kwam in de 
tweede helft van de jaren tachtig de 'orthomoleculaire geneeskunde' 
op. Zakenmensen richtten snelgroeiende firma's op, die vitamines, 
mineralen, aminozuren en dergelijke gingen importeren en verhan
delen. Ondertussen steunden zij de artsen en therapeuten die zich tot 
deze denkwijze bekeerden bij de oprichting van verenigingen en tijd
schriften. De omzet van de preparaten verviervoudigde tussen 1992 
en 2001. Sinds 2000 overtrof deze zelfs de omzet in homeopathica. 
Het voedingsmiddelenbedrijf Numico, dat zich in die periode ook 
ging toeleggen op deze markt, stapte echter te laat in en kreeg te 
maken met de stagnerende omzetten in deze middelen. 

In 1991 nam Houtsmuller, een 67-jarige internist die zichzelf zou 
hebben genezen van ongeneeslijke kanker, de positie van Moerman 
over met een eigen dieet, aangevuld met orthomoleculaire pillen en 
haaienkraakbeen. In 2000 werd zijn reputatie gebroken door de Ver
eniging tegen de Kwakzalverij, die onthulde dat hij over zijn eigen 
ziektegeschiedenis had gelogen: hij had nimmer aan uitgezaaide kan
ker geleden. Zelf schreef Houtsmuller dit toe aan een 'eigenaardig 
misverstand'. 

Hoewel de paranormale therapie in zijn klassieke vorm, het mag
netiseren, snel in het defensief geraakte bij de opkomst van 'moderne' 
alternatieve technieken als de acupunctuur, de homeopathie en der-
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gelijke, zou zij zich in de luwte blijven handhaven. De beroepsvereni
ging NWP speelde voor 1973 een grote rol in het verzet tegen het 
artsenmonopolie, zoals vastgelegd in de Wet op Uitoefening der Ge
neeskunst, en effende daarmee de weg voor de speelruimte die de 
modernere alternatieve genezers zich konden toe-eigenen, eerst bin
nen een gedoogbeleid en later binnen de wet BIG. 

In de jaren tachtig en negentig ontstond ook een groot geloof in 
de kracht van de niet-paranormaal verrijkte geest. Zo kwam de hap
tonomie, reeds in 1964 bedacht door fysiotherapeut Veldman, in de 
jaren zeventig tot bloei en drong vooral door in de zwangerschaps-
gymnastiek en bij topsporters. Door gevoelvolle aanraking versterkt 
de haptonoom de patiënt in lichaam en geest. Ook yoga werd popu
lair, in medische kring vooral gepropageerd door homeopaat en 
goochelaar Rama Polderman. Sterk verwant aan het klassieke magne
tiseren is reiki, een Japanse geneeswijze met kostbare opleidingen tot 
'reiki-meester' op verschillende niveaus. Reiki deed begin jaren tach
tig zijn intrede in ons land. Hetzelfde gold voor de Therapeutic 
Touch (TT), een Amerikaanse variant op het magnetiseren, die vooral 
onder verpleegkundigen ingang vond en vindt. Zeer invloedrijk werd 
in deze periode de gedachte dat allerlei ziekten, waarvan de oorzaak 
op het eerste gezicht onduidelijk en/of onbekend is, veroorzaakt wor
den door geestelijke processen en derhalve ook langs die weg 
beïnvloed kunnen worden. Deze theorieën waren vooral uit de vs 
afkomstig. Europese auteurs als Grossarth-Maticek en Eysenck be
schreven karakterkenmerken die de kans op kanker, hartziekte en 
dergelijke zouden voorspellen. In new-agekringen in ons land vond 
dit gedachtegoed gretig aftrek en nieuwe hulpverleners als spiritueel 
therapeuten en Simonton-therapeuten verschenen ten tonele. Behal
ve via de vertaalde en veelgelezen boeken van Amerikaanse auteurs 
werd dit gedachtegoed in ons land ook door het door de voormalig 
hoogleraar pathologie Marco de Vries opgerichte Helen Dowling 
Institute (HDI) verspreid. Dit instituut propageerde het geloof in de 
werkzaamheid van psychologische interventies bij kanker en in de rol 
van 'radicale beslissingen' bij het soms spontaan verdwijnen van kan
ker, totdat men jaren later ontdekte dat beide ideeën onjuist waren. 

Verwant aan deze geest-lichaambehandelingen is de kleurenthera-
pie van Brooker, de Essaïdi-therapie van de Marokkaan Essaïdi en de 
Ayurvedische geneeskunde van de Maharishi Mahesh Yogi. In de 
jaren negentig ontstond ook de reïncarnatietherapie, die mensen be-
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ter maakt door met hen de onverwerkte problemen uit vorige levens 
door te nemen. 

De homeopathie profiteerde zeer van het pro-alternatieve klimaat 
en had het voordeel dat zij vanaf het begin af aan ook door artsen 
werd toegepast, terwijl er ook al lange tijd beroepsverenigingen, een 
patiëntenvereniging en homeopathische firma's waren. Het aantal 
homeopathisch artsen vertienvoudigde tussen 1977 en 1993. Het 
privaatdocentschap homeopathie aan de vu bleef, ondanks affaires, 
lange tijd onbedreigd. De overheid en publieke opinie beschouwden 
de homeopathie nauwelijks meer als alternatief en de middelen wer
den tot 1993 volledig vergoed door het ziekenfonds. Vooraanstaande 
homeopaten ontvingen koninklijke onderscheidingen. Na 1993 be
gon de teruggang van de homeopathie: artsen keerden zich ervan af, 
op de zelfzorgmarkt gingen de voedingssupplementen overheersen 
en wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid bleef uit. Vanaf 
1999 ging het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
homeopathica registreren: sommige preparaten konden daarna met 
een toegestane indicatie worden verkocht. Ondanks deze recente 
tegenslagen is de homeopaat nog immer de meest geconsulteerde 
alternatieve genezer. 

Een vreemde eend in de bijt van de alternatieve geneeskunde 
wordt gevormd door de antroposofische geneeskunde, bedreven door 
artsen die aanhanger zijn van de denkbeelden van de Oostenrijkse 
occultist Rudolf Steiner. Deze denker geloofde sterk in beïnvloeding 
door kosmische krachten, in het bestaan van een etherisch lichaam 
naast het fysieke en in reïncarnatie en de daardoor veroorzaakte pro
blemen in het 'karma'. Op de golven van de opbloeiende alternatieve 
geneeskunde vertoonde ook de antroposofische geneeskunde enige 
groei, met een verdubbeling van het aantal antroposofisch artsen tus
sen 1977 en 2001: van 110 naar 220. De antroposofische middelen 
werden tot 1993 door het ziekenfonds vergoed en mochten daarna 
ongeregistreerd in de handel blijven. 

In het interbellum bestond er in Den Haag een Rudolf Steiner 
Kliniek, die thans als rusthuis fungeert, en van 1981 tot 1993 fun
geerde de Willems Zeylmans van Emmichoven Kliniek in Bilthoven 
als erkend antroposofisch ziekenhuis.Tussen 1990 en 1993 kwam de 
iatrosofie in opspraak: een geneeswijze, in de jaren zeventig ontwik
keld door selfmade man J.R de Kok, die een geneeswijze propageer
de bestaand uit een mix van homeopathie, Steiner-denkbeelden en 
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een verbod op reguliere behandeling. Na sterfgevallen en bijna-sterf-
gevallen tijdens iatrosofische behandeling trad justitie op en ver
dween de iatrosofie van het toneel. 

De manuele geneeswijzen zijn voortgekomen uit Amerikaanse 
kwakzalverijen als de osteopathie en de chiropraxie: daarin wordt aan 
standsafwijkingen van de wervels ('subluxaties') afknelling van zenu
wen en/of bloedvaten toegeschreven, waarna deze via ruk-, duw- en 
trekbewegingen wordt gecorrigeerd. In ons land ontstonden ver
scheidene varianten op de Amerikaanse stromingen, die vaak de naam 
van de uitvinder (Van der Bijl, Cyriax, Sickesz) of van de plaats van 
de opleiding (Eindhoven, Utrecht) kregen. 

In 1968 vestigde zich de eerste chiropractor in ons land na een 
Engelse opleiding. Het zijn vooral fysiotherapeuten die manuele ge
neeswijzen toepassen, terwijl de door de Wassenaarse arts Mayta 
Sickesz (1923) ontwikkelde orthomanuele geneeskunde (OMG) een 
typische artsenaangelegenheid is gebleven. Sickesz en haar volgelin
gen behandelen niet alleen kwalen van het bewegingsapparaat, maar 
ook inwendige kwalen als suikerziekte, maagzweren en psychiatrische 
problemen als autisme en depressie. Gezien de grote mate van accep
tatie onder verzekeraars en publiek wordt - ondanks het ontbreken 
van aangetoonde werkzaamheid - de manuele geneeskunde tegen
woordig nog maar nauwelijks als alternatief herkend. 

De overheid kwam na een voorbereidingsperiode van zo'n 25 jaar 
met wetgeving die de feitelijke situatie van het gedogen van onbe
voegde uitoefening der geneeskunde legaliseerde: de wet BIG. Deze 
wet werd vanaf 1993 gefaseerd ingevoerd en trad in 1997 volledig in 
werking. Geneeskunde werd een vrij beroep, dat door iedereen 
mocht worden uitgeoefend. De laatste jaren beperkt de overheid zich 
tot ondersteuning van het 'kwaliteitsbeleid' van alternatieve beroeps
organisaties, een taak die is uitbesteed aan Nivel, CBO en Consumen
tenbond. Parlementariërs stelden zich talloze malen achter de al
ternatieven op, waarbij zij vooral gevoelig bleken voor acties van 
patiënten. In 1975 wijdde de KNMG haar jaarcongres aan alternatieve 
geneeswijzen en in de jaren daarna werd er in Medisch Contact stevig 
gediscussieerd over de alternatieve geneeswijzen, terwijl via de ver
enigingsrechtspraak zelfs werd getracht critici het zwijgen op te leg
gen. Anno 2002 is het debat over alternatieve geneeswijzen binnen 
de KNMG vrijwel verstomd. De Vereniging tegen de Kwakzalverij 
herschreef haar statuten en ging zich na een crisisperiode tussen 
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1976 en 1980 vrijwel geheel richten op de alternatieve geneeskunde. 
In verpleegkundige kring ontstond in de jaren negentig vrij veel 

enthousiasme voor alternatieve geneeswijzen, aldaar bij voorkeur 
'complementaire geneeswijzen' genoemd. Verzekeraars kunnen in 
ons land zelf de omvang van het verzekeringspakket bepalen, met 
uitzondering van het ziekenfondspakket, dat centraal wordt vastge
steld.Tot 1993 werden via het ziekenfondspakket alternatieve midde
len volledig vergoed, daarna was dat slechts mogelijk via de aanvul
lingsfondsen, die vrijwillig waren en redelijk goedkoop. Vrijwel alle 
ziekenfondsen stopten de alternatieve geneeswijzen in de aanvullings
fondsen, zij het met een aantal beperkingen. 

Gerechtelijke uitspraken waren er in die tijd nauwelijks: in de pe
riode 1973-1997 was de jurisprudentie al aangepast aan de in voorbe
reiding zijnde liberale wet B I G en veroordelingen wegens overtreding 
van de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst (WUG) waren er vrij
wel niet. In de semi-overheidssfeer viel de tolerante houding van de 
Nederlandse Kankerbestrijding ten opzichte van de Moerman-artsen 
en ANTTT (Artsenwerkgroep Niet-Toxische Tumortherapie) te ver
melden. 

3.3 Conclusie 

De geschiedenis van de kwakzalverij en die van de geneeskunde lopen 
lange tijd parallel en de scheidslijnen liepen soms door de beide cate
gorieën heen. De officiële geneeskunde kon zich meestal slechts be
roepen op erkenning en beroepsbescherming van overheidszijde en 
enigermate op erkende opleidingen. De kwakzalver had het moeilij
ker want hij werd door de overheden en de officiële geneeskunde 
lange tijd slechts gedoogd en moest soms een reizend bestaan leiden. 
Hij legitimeerde zijn werkzaamheden met een beroep op bijzondere 
gaven, grote (liefst ook buitenlandse) ervaring en hogere inzichten. 
Getuigenissen van tevreden patiënten, liefst van koninklijken bloede, 
moesten zijn geloofwaardigheid onderstrepen. 

Toen zich in de loop van de negentiende eeuw een wetenschappe
lijk fundament onder de geneeskunde ging ontwikkelen volgde de 
wetgever de aandrang van de in 1849 opgerichte Koninklijke Neder
landse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en introdu
ceerde in 1865 wetgeving, die de geneeskunde tot exclusief domein 
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van universitair opgeleide artsen maakte. Iedereen die daarbuiten viel 
was een onbevoegd uitoefenaar der geneeskunde, een begrip dat vrij
wel ging samenvallen met de term kwakzalver. Die wet vanThorbec-
ke zou tot de meest overtreden wet uit de geschiedenis van het 
Nederlandse strafrecht gaan behoren en tegen deze situatie kwam de 
in 1880 opgerichte VtdK in verzet. Aanvankelijk richtte deze zich 
vooral tegen de handelaren in 'geheimmiddelen', later ook tegen 
magnetiseurs en natuurgenezers. Artsen die zich met onorthodoxe 
geneeswijzen bezighielden waren tot 1973 schaars. Een handvol ho
meopathisch artsen, enkele antroposofisch geïnspireerden en wat 
aanhangers der natuurgeneeswijze zouden de verre voorlopers zijn 
van de ontwikkelingen na 1973. 

In die periode raakten de klassieke kwakzalvers (magnetiseurs, krui
dendokters en gezondbidders) op de achtergrond, hoewel hun praktij
ken juridisch gedoogd werden en wijziging van de wet vanThorbecke 
werd voorbereid. Onorthodoxe vormen van geneeskunde kwamen 
- hoewel ongelijksoortig- min of meer simultaan op en de aanbieders 
ervan toonden veel zelfbewustzijn, men organiseerde zich en zij zou
den niet alleen door voormalig onbevoegden worden beoefend, maar 
steeds meer ook door artsen. Vroeger werden deze geneeswijzen veel
al samengevat onder de term natuurgeneeskunde, maar rond 1974 
werd deze vervangen door de term 'alternatieve geneeskunde'. Zo 
ontstond een bloei van homeopathie, natuurgeneeskunde, acupunc
tuur, manuele geneeskunde en antroposofische geneeskunde. In de 
jaren negentig voegde zich daarbij de 'orthomoleculaire geneeskun
de', een uit Amerika overgewaaid systeem, dat megadoses vitamines, 
mineralen en sporenelementen voorschrijft. De term 'kwakzalver' 
verdween uit de kolommen van het Nederlands Tijdschrift voor Genees
kunde en uit de rechtspraak, en alternatieve genezers verkregen status 
en erkenning. De Vereniging tegen de Kwakzalverij herkreeg onder 
invloed van deze zaken nieuw elan en begon na 1980 weer te groeien. 
Aan de accommodatie van overheid, beroepsverenigingen als KNMP, 
KNMG, instellingen als KWF en verzekeraars aan de alternatieve ge
neeskunde deed de VtdK niet mee, maar ze kon er lange tijd weinig 
invloed op uitoefenen. In 1997 trad de nieuwe wet op de Beroepen in 
de Individuele Gezondheidszorg B I G in werking en werd geneeskunde 
tot vrij beroep. Anno 2002 bewegen alternatieve genezers zich vrije
lijk op de medische markt. Slechts een officiële registratie in het kader 
van de wet BIG heeft: men zich niet kunnen verwerven. 
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