De Duitse ‘Heilpraktiker’ Carl Fick
- de wonderdokter die in de grensstreek actief was -
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Dankzij de publicatie van historische kranten op het wereldwijde web is het mogelijk geworden
om dit bijzondere verhaal te schrijven. Diverse - soms zelfs achttiende-eeuwse - bladen als de
Leeuwarder Courant, de Heldersche Courant, de Gorinchemse Courant of de Zierikzeesche
Nieuwsbode zijn gescand en dankzij OCR-technieken volledig doorzoekbaar op internet
geplaatst. Een algemene zoekopdracht op één van die vele websites leverde een onverwacht
maar intrigerend resultaat op. Het ging om enkele krantenartikelen over de praktijk van
een kwakzalver die in het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw in onze regio
actief was. Kwakzalverij is strikt genomen het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde.
Vaak wordt het gezien als boerenbedrog en oplichterij. Kwakzalverij bestaat al erg lang.
Een oude beschrijving van een kwakzalver is van de hand van Koerbagh in zijn boek Bloemhof
van Allerley Lieflyckheyd.... (1668): ‘Hij is een landloopend geneesmeester of liever geneesswetser,
die dapper onder ‘t voortbrengen van veel kwakken en klugten, swetsen en opsnyen kan by
‘t gemeene volk op de markten van de kragten van syn heel-smeer of salf, en roemen, dat hy der
byna allerley kwaale mede geneesen kan.’

Een briefje van de dokter

e
Het eerste krantenbericht dat de aandacht trok,
betrof een ingezonden stuk van dokter Julius
Karel Isaac de Clercq Zubli uit Dedemsvaart. Hij
woonde en werkte als medicus vanuit een prach-

-

tig jugendstilpand aan de Hoofdvaart. Een van

-

zijn patiënten was de nog jonge Aaltje Snoeijer,
de echtgenote van Jan Kok. Zij was vanaf 1932
onder doktersbehandeling geweest, omdat ze
leed aan pernicieuse anemie oftewel kwaadaardige bloedarmoede. De dokter had haar behan-

-

deld met - voor haar zeer pijnlijke - injecties, die

r

echter goed resultaat hadden gehad. De pijn was
blijkbaar zo ondraaglijk geweest dat ze haar heil
had gezocht bij ‘de Duitse dokter’. Die had haar
onderzocht en een dieet en een aantal medicijnen voorgeschreven. Kort voor haar dood, op 15

De voormalige

gezin worden ontnomen. Het is zoo droevig! Maar

maart 1936, was dokter De Clercq Zubli aan haar

dokterswoning van

het is niet anders.

ziekbed geroepen en had geconstateerd dat er

De Clercq Zubli aan

Herr Fick! Van dit heengaan draagt gij de schuld!

geen redding meer mogelijk was. Dit voorval

de Hoofdvaart 9 in

Want wat toch is het geval? Deze vrouw was reeds

stond niet op zich en daarom besloot de dokter

Dedemsvaart is sinds

lang lijdende aan een zeer ernstige ziekte. Een

een brief in de Dedemsvaartsche Courant te

enkele jaren een

ziekte, die met tusschenpoozen van vele maan-

t

plaatsen, die opzien baarde en onverkort door

gemeentelijk

den terug pleegt te komen met een levensbedrei-

e

alle grote Nederlandse kranten werd overge-

monument. (Collectie

gende crisis. Vroeger kwam men zoo’n crisis bijna

nomen:

Stichting Historische

nooit te boven en slechts weinigen beleefden toen

Projecten)

een derde aanval. Eerst enkele jaren terug is het

n

e

o

21 maart 1936. Herr Fick! Terwijl ik dit schrijf, is

heilzame geneesmiddel gevonden, dat, weten-

een patiënte van mij stervende. Een zorgzame

schappelijk toegepast, met onfeilbare zekerheid

moeder zal over enige oogenblikken aan haar

een crisis voorkomt of haar volkomen geneest.
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Mijn patiënte had reeds zoo’n crisis doorgemaakt

meer. Ik vlei mij niet met de hoop dat gij zult

en het goede succes dankte zij mede aan het

ophouden, met voor iedere kwaal een genummerd

genoemde geneesmiddel. Maar de behandeling

fleschje te geven. Nietwaar? Evenals ieder ander

met herhaalde inspuitingen was haar zeer pijnlijk

hebt gij geld nodig om te leven! Dat is ‘des Pudels

geweest. Angst voor die pijn (waarvoor zij, in

Kern!’

tegenstelling tot de meeste anderen, blijkbaar

Maar het doel van mijn schrijven is, in het open-

zeer gevoelig was) deed haar de geregelde verde-

baar uiting te geven aan mijn groote ergernis,

re toediening van het geneesmiddel weigeren.

dat gij met bedrieglijke voorspiegelingen deze

Langzaam maar zeker ging toen haar toestand

vrouw aan de voor haar eenige goede behan-

achteruit en tenslotte werd een snelle en juiste

deling hebt onttrokken en daardoor haar dood

hulp dringend noodig. Die hulp kòn haar gegeven

met vele jaren hebt verhaast. Een gezin is te

worden, Herr Fick! Het geneesmiddel bestaat! Zij

vroeg, veel te vroeg zonder moeder gekomen.

behoefde toen nog niet te sterven! En toch…

Ik wacht uw volgende slachtoffer met angstige

Angst voor pijn dreef haar naar u! ‘Men’ had haar

nieuwsgierigheid. Beste wenschen voor den vrede

dat geraden. ‘Men’ stelde vertrouwen in uw

in uw hart.

kunde. ‘Men’ stelde tenminste vertrouwen in uw

Zubli.

gevoel voor verantwoordelijkheid.
En wat deed gij, Herr Fick? Wat deed gij, toen daar

De ‘Duitsche dokter’ gearresteerd

die doodsbleke vrouw tot u kwam om hulp? Gij
gaaft voor haar kwaal, waarvoor een absoluut

De noodkreet van dokter De Clercq Zubli zorgde

zeker werkend geneesmiddel door de wetenschap

ervoor dat ‘dokter’ Fick meteen in de kraag werd

reeds is gevonden, eenige van Uwe genummerde

gevat. Al geruime tijd hadden de autoriteiten de

fleschjes.

praktijk van Fick met grote belangstelling ge-

Gij, die zoogenaamd alle ziekten uit ‘s menschen

volgd, wachtend op het ogenblik dat men zou

oog weet te lezen! Hebt ge dan toen in die bloed-

kunnen ingrijpen. Onze ‘eigen’ krant De Vecht-

looze moede oogen nòg niet den dood gezien!

streek meldde dat de marechausseebrigade van

Iedereen toch die haar kende en haar zag, maak-

Hardenberg de kwakzalver nog dezelfde dag

te zich zorgen over haar.

aanhield bij café Lenters op de Roeterskamp. De

En gij? die zegt, dat ge de ziekte kunt aflezen van

marechaussees waren ’s middags bij het café

het menschelijk oog, gij gaaft haar droppels om

geweest, maar toen was de man er niet. Een uur

in te nemen, in plaats van haar terug te sturen

later zagen zij hem voor de ramen lopen. Zij

naar den medicus, die haar ziekte kende en het

gingen daarop in burger naar binnen en vertelden

geneesmiddel reeds eenmaal met goed gevolg bij

patiënten te zijn. Fick ontving hen in zijn eigen

haar mocht aanwenden.

kamer in het café. Daarop kon de kwakzalver op

Herr Fick! Door uw gebrek aan kennis over haar

heterdaad worden betrapt en ingerekend. In zijn

ziekte, door uw onwetendheid over het bestaan

zak werd een lijst aangetroffen met namen van

van het volkomen zekere geneesmiddel voor haar

patiënten. Daartussen stonden tal van mensen

kwaal, maar bovenal door uw gebrek aan verant-

die nog nooit met een gewone dokter in aan-

woordelijkheidsgevoel tegenover deze vrouw, zijt

raking waren geweest. Zelfs een burgemeester

gij schuldig aan het feit, dat zij pas één maand

had zijn vrouw door Fick laten behandelen.

later in een hopeloozen toestand tot mij kwam.
Er is nog hard gewerkt, Herr Fick, om de funeste

De kwakzalver belandde in de gevangenis van de

gevolgen van uw gepruts tegen te gaan. Maar

kazerne aan de Gramsbergerweg. Hij zou al twee

helaas! Het blijkt te laat. Nu kan hier niets meer

doden op zijn geweten hebben. In beide gevallen,

baten. Het is wel droevig, maar het is niet anders.

die aanleiding tot zijn arrestatie waren, scheen

Mijn patiënte was bang voor pijn en daarom ging

het dat de patiënten in leven te houden waren

zij van mij weg en zocht u. En gij, Herr Fick, gaaft

geweest, wanneer zij zich aan de voorschriften

haar droppels en onderwijl liet gij den dood zijn

van hun arts hadden gehouden. De avond voor

gang gaan. Dit alles was niet noodig geweest.

het overlijden van Aaltje Kok-Snoeijer, was een

O! ik weet wel! daar zullen nog velen tot u komen

andere patiënt van dokter De Clercq Zubli gestor-

met echte en vermeende kwalen. En velen onder

ven aan de gevolgen van prostaat hypertrophie.

hen zullen bij het gebruik van uw droppels kost-

Acht maanden daarvoor was de man bij de dokter

baren tijd verloren laten gaan voor de juiste

gekomen en deze had hem geadviseerd de urine-

behandeling van een beginnende tuberculose,

buis te laten verwijden. Dat wilde de man niet en

kankerlijden of bloedziekte en andere kwalen

daarop was hij naar ‘dokter’ Fick gegaan. Dat
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Fick werd in afwachting van verder onderzoek
vrijgelaten en vervolgens door de Hardenbergse
marechaussee als ongewenst vreemdeling over
de grens gezet. Er was procesverbaal tegen hem
opgemaakt vanwege het onbevoegd uitoefenen
van de geneeskunst. De krant schreef: Met dit al
is aan velen hun ‘weldoener’ ontnomen. Immers
Fick had voor alle kwalen een panacée (een mythisch geneesmiddel dat overal voor zou helpen).
Fick had charisma. Daarmee wist hij zijn klanten
ook aan zich te binden. Zijn taalgebruik was
overtuigend. In het procesverbaal staat bijvoorbeeld dat hij zijn klanten woordelijk suggereerde:
Wanneer bij den man de kritische ouderdom
begint te werken en stijfheid in de leden, duizeligmocht hem echter niet helpen. Twee dagen voor

Prentbriefkaart van de

heid in het hoofd, lusteloosheid in het uitoefenen

zijn dood kwam hij bij huisarts Zubli terug, maar

Marechausseekazerne

van zijn beroep of ambt zich voordoen, dan grijpt

toen was de vergiftiging al van dien aard dat hij

Hardenberg. Hier werd

de patiënt naar alle mogelijke en onmogelijke

niet meer te redden was. Het bedrijf van de kwak-

de kwakzalver na zijn

middelen om te trachten zich van zijn kwaal te

zalver was grootscheeps opgezet. Hij hield niet

arrestatie gevangen

genezen. In zulke gevallen bestaat er slechts één

alleen zitting in Hardenberg, maar bereisde het

gezet en aan de tand

preparaat dat niet te overtreffen is, nl. ..., hét

gehele noordelijk deel van Overijssel. Elke week

gevoeld... (Collectie

middel bij aderverkalking wat ook dan nog helpt

trok hij er met de auto op uit en hield hij onder

J. Woertel-van der Veen,

als al het andere heeft gefaald. Ongeveer 8

andere zitting in Ter Apel, Steenwijk, Gramsber-

Radewijk)

flessen maken den zieke weer tot een mens, zoals

gen, Hardenberg, Dedemsvaart en Zwolle.

hij zich dien gaarne wenst…

In de daaropvolgende dagen bleven de landelijke
kranten over Fick schrijven, als was het een soap.

Zo’n flesje kostte de patiënt al gauw een rijks-

De Leeuwarder Courant meldde dat de kwak-

daalder en voor twee tientjes was men volgens

zalver vroeger ook al in Groningen werkzaam

Carl Fick weer fit en gezond. De medicijnen

was geweest. Daar hield hij zittingen in een café

werden onder rembours bezorgd door de depot-

in het centrum van de stad en ontving hij klanten

houder en hoofdvertegenwoordiger van Schröder

uit de hele provincie. Ook De Telegraaf berichtte

in Keulen, de firma Dijkstra aan de Klimopstraat

over Carl Fick. De krant schreef dat Fick een flink

in Zwolle. Ook detaillist E. Wind uit Hoogeveen

gebouwd man was van even in de dertig jaar, met

verkocht deze middelen. Hij had een jongen in

een doordringende oogopslag. Men had een

dienst die de gehele regio afreisde en de patiën-

medicus

informatie

ten van Fick gelukkig maakte met de medicijnen.

gevraagd en die had laten weten dat de roep van

Het recept was er dan bijgevoegd en op het fraaie

Fick zeer groot was. De geïnterviewde vertelde

stukje papier prijkte naast de reclame het portret

dat hij al vele kwakzalvers had gezien en er

van de wonderdokter.

in

deze

omgeving

om

zonder twijfel nog veel meer zou tegenkomen,
maar nog nooit had hij er een ontmoet die zo

Het konterfeitsel van

Onderzoek wees echter uit

‘driest’ was en zo’n grote praktijk had als Fick.

wonderdokter Carl

dat Fick niets afwist van de

Zelfs bezocht hij zijn patiënten aan het ziekbed.

Fick, gefotografeerd

medicamenten die hij voor-

uit de ‘Overijsselsche

schreef en dat gaf hij trou-

Courant’, mei 1936.

wens ook toe. Hij bepaalde de

Fick weer op vrije voeten

kwaal

door

zogenaamde

Twee dagen na zijn arrestatie werd Fick voor-

ogendiagnostiek en schreef

geleid voor de officier van justitie in Almelo,

dan het middel voor dat cor-

mr. H.F. Wolfson. Daar bleek dat Fick niet langer

respondeerde met het num-

in arrest gehouden kon worden, omdat de man

mer op het lijstje van de Chemische Fabriek Dr.

en de vrouw die beschouwd werden als slacht-

Theobald Schröder uit Keulen die hij vertegen-

offers van zijn handelingen niet overleden waren

woordigde. Het waren meest complexhomeopa-

aan de gevolgen van zijn praktijken, maar omdat

thische middelen uit meer dan een bestanddeel.

zij verzuimd hadden gebruik te maken van de

Ze werden in de handel gebracht in de vorm van

deskundige hulp van een bevoegd huisarts.

druppels, poeders of zalven.
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De Leeuwarder Courant had Fick bereid gevon-

Een uit de ‘Overijs-

den voor een interview, kort voordat hij door de

selsche Courant’

marechaussee het land werd uitgezet. Hij vertel-

gefotografeerd

de dat hij eerst handelsreiziger was geweest voor

receptenbriefje van

de firma Schröder, maar dat hij na een cursus te

Fick, waarop de

hebben gevolgd in ‘Augendiagnostik’ zijn prak-

patiënten de

tijk was gaan uitoefenen. Hij was ervan overtuigd

medicamenten

dat deze werkwijze hem precies vertelde wat er

haalden en de

in het lichaam omging. Bij het onderzoek maakte

gebruiksaanwijzing

hij gebruik van een loep, waarmee hij nauw-

stond aangegeven.

keurig de iris van een patiënt bekeek. Zo kon hij

Spreekuren:

de diagnose vaststellen. Daarna schreef hij het

te Hardenberg aan de

nummer op van het middel en de tijden waarop

grens, café Welleweerd,

de patiënt dit moest innemen.

Vennebrugge, elke
woensdagavond van

Fick liet in het interview verder weten dat de

5 tot 7 uur en elke

homeopaat en de allopaat beiden op hetzelfde

vrijdagmorgen van

hij door de Hardenbergse marechaussee opge-

doel uit zijn, namelijk de patiënt helpen en ‘ge-

8 tot 10 uur. Alle

pakt en voorgeleid voor de locoburgemeester van

zond’ maken, zij het op verschillende manieren.

inlichtingen hierover

Ambt Hardenberg, de heer Antoni Arnoldus Oos-

Hij gaf toe dat hij de diagnose voor de overleden

kunnen ingewonnen

tenbrink. Na verhoor, en in afwachting van verder

Aaltje Kok-Snoeijer verkeerd had gesteld en hij

worden bij J. Lenters,

justitieel onderzoek, werd Fick opnieuw gevan-

betreurde ten zeerste dat dit zo’n noodlottig ge-

Roeterskamp,

gen gezet in de marechausseekazerne van

volg had gehad. Op de vraag van de reporter of

Hardenberg.

Hardenberg.

dat misschien het gevolg was van de door hem

Ook dit keer werd het reilen en zeilen van de

voorgeschreven middelen, antwoordde Fick dat

Duitse wonderdokter in de landelijke media

die absoluut onschadelijk waren. Hij gaf aan dat

belicht. De Hoogeveensche Courant deed bijvoor-

elke dokter wel eens fouten maakte, maar dat hij

beeld verslag van een zittingsdag van Carl Fick in

bij de meeste patiënten succes had gehad en

café Welleweerd. Fietsend over de Hoogenweg

daardoor zo’n grote praktijk in de plaatsen aan

had de verslaggever al opgemerkt dat er in de

de grens had gekregen. Hij oefende zijn praktijk

richting van de grens iets bijzonders te doen

uit, omdat hij zich - zo zei hij - daartoe geroepen

moest zijn. Het was veel drukker op de weg dan

voelde. Hij had de mensen naar zijn beste weten

anders. Verschillende auto’s waren hem gepas-

en kunnen behandeld en kon toch ook niet ver-

seerd, waaronder zelfs een autobus. Toen hij

hinderen dat deze keer op keer bij hem kwamen?

uiteindelijk de gelagkamer van café Welleweerd

Ondertussen was hij erg blij dat hij over de Duit-

binnenstapte, zag hij dat daar al zo’n 225 per-

se grens zou worden geleid. Daar kon hij zijn

sonen bijeen waren!

praktijk weer ongestoord en geoorloofd uitoefe-

De verslaggever beschreef precies de locatie

nen.

waar het zich allemaal afspeelde. Het was een
oud boerenhuis met de daarbij behorende boe-

Opnieuw in de fout

renkeuken. De vloer bestond uit kleine keistenen,
bestrooid met zand. Hier en daar stond een tafel-

Op 7 mei 1936 meldde de Leeuwarder Courant

tje, waaraan de patiënten en hun begeleiders

dat Carl Fick weer was aangehouden: De in de

hadden plaats genomen. Veel van die patiënten

omgeving van Ambt Hardenberg en wijde om-

konden ook niet zonder hun begeleider. In de

streken welbekende dr. Fick, die zooals bekend

gelagkamer klonk een geroezemoes van stem-

zitting houdt in een op Duitsch grondgebied

men, als gevolg van de gesprekken die slechts

staand café aan de grens, is woensdagmiddag

één onderwerp hadden, namelijk de genezingen

door de marechaussee te Hardenberg wederom

die door Fick waren bereikt. Het was een bont

gearresteerd wegens het onbevoegd uitoefenen

gezelschap, afkomstig uit Noordoost Overijssel

van de geneeskunde te Venebrugge in de gemeen-

en uit Zuidwest Drenthe. De Drentse patiënten

te Ambt Hardenberg. Fick had blijkbaar bedacht

hadden gezamenlijk een autobus gehuurd en

dat hij zijn patiënten het beste kon ontvangen in

waren daarmee uit Ruinen en Ruinerwold naar de

café Welleweerd. Dat etablissement stond net

Venebrugge gekomen.

over de grens en dus op Duits grondgebied. Daar

Na de gesprekken enige tijd te hebben aan-

was de Duitse wetgeving van kracht. Toch werd

gehoord, begaf de verslaggever zich naar de deur
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die toegang gaf tot het ‘heilige der heiligen’, de
spreekkamer waar Fick verbleef en zijn klanten
ontving. Nadat de deur geopend was, bleek dat
de naam kamer teveel eer was voor het kleine
vertrek van 2 bij 2 meter. Aan de tafel zat Fick die,
nadat de verslaggever zich bekend had gemaakt,
hem met een vloed van woorden probeerde te
overtuigen dat wat hij deed goed was en door
velen zeer op prijs werd gesteld. Het was hetzelfde geluid dat de verslaggever kort ervoor onder
de patiënten had gehoord van een Nederlandse

Het kantongerecht buigt zich over de
zaak Fick

promotor. Die had de aanwezigen niet alleen onthaald op verhalen over wonderbaarlijke gene-

De Zierikzeesche Nieuwsbode meldde op 23 mei

zingen en dankbetuigingen die de ‘dokter’ van

dat de kwakzalver voor het kantongerecht van

alle kanten had ontvangen, maar die had zich ook

Almelo was gedaagd. De ambtenaar van het

op kernachtige wijze uitgelaten over de maat-

Openbaar Ministerie vond het merkwaardig dat

regelen die getroffen zouden worden om Fick

drie van de acht patiënten van dokter Fick, die als

weer in zijn eer te herstellen.

getuige gedagvaard waren, ziek waren. Dat pleitte niet echt voor zijn kunde, zo meende de amb-

Stapels dankbetuigingen had Fick ontvangen en

tenaar. Carl Fick was niet verschenen, maar had

die had hij bij zich. Hij zei tegen de verslaggever:

zich laten vertegenwoordigen door zijn raads-

De menschen bidden en smeeken me om hen toch

man, mr. A. Bouwman uit Zwolle. Als eerste

weer te komen behandelen en ook om de bewerin-

getuige werd gehoord dokter Zubli uit Dedems-

gen van dr. Zubli te ontzenuwen, waarvoor zij mij

vaart. Hij verklaarde dat verschillende van zijn

graag willen toestaan de dankbetuigingen te

patiënten naar de wonderdokter gegaan waren en

gebruiken.

dat deze hun geneesmiddelen voorschreef na hen
in de ogen te hebben gekeken. Daarna werd een

Eén van de brieven was - volgens Fick - afkomstig

vijftal getuigen gehoord die zelf de wonderdokter

van de weduwnaar van Aaltje Kok-Snoeijer. Die

geconsulteerd hadden. Allen spraken hun grote

brief werd gebruikt als reclameobject, want ieder-

voldoening over de behandeling uit. Zij waren

een die de gelagkamer binnentrad, werd de brief

niet bij een andere dokter of specialist geweest.

aangeboden om te lezen. In de brief schreef de

Onmiddellijk na het innemen van druppels die

man naar aanleiding van de beschuldigingen van

Fick hun voorschreef, voelden zij zich beter. Voor

dokter Zubli: Er is geschreven dat Fick de schuld

het onderzoek berekende hij niets, wel voor de

is van het overlijden van mijn vrouw. Ik zeg u, dat

medicijnen.

dit allemaal laster en leugen is. Een ieder, die in

De ambtenaar van het O.M. wees in zijn requisi-

het bestaan van God gelooft, die op den Almach-

toir op het gevaar van het onbevoegd uitoefenen

tige vertrouwt, en weet dat er niets gebeurt zon-

van de geneeskunde. Hij kon aannemen dat de

der Zijn Heiligen wil, zal het met me eens zijn dat

verdachte te goeder trouw was geweest, maar

het laster en leugen is, als men spreekt van te

desondanks eiste hij de zware straf van zes

vroeg overleden. Meer zal ik er niet van zeggen. Ik

maanden hechtenis. Hij had niet de illusie dat

wil alleen nog mijn dank betuigen aan meneer

kwakzalvers daardoor zouden worden afge-

Fick voor de goede en liefderijke behandeling van

schrikt, want - zo zei de ambtenaar - het publiek

mijn vrouw.

wil nu eenmaal niet leren. In het begin gaat het de
patiënten vaak door een blind vertrouwen iets

Fick was dan wel operationeel vanuit het ‘Duitse’

beter, maar naderhand wreekt het zich. Heilprak-

café Welleweerd, toch oefende hij nog steeds zijn

tiker als Fick mochten in Duitsland hun ‘genees-

praktijk in ons land uit. Hij kwam niet meer als de

kundige’ praktijk uitoefenen, maar hier was dat

homeopathische dokter die de diagnose stelde

verboden. Advocaat mr. Bouwman bestreed dat

door middel van een prisma waarmee hij de pa-

hechtenis opgelegd kon worden en pleitte voor

tiënten in de ogen keek, maar als vertegenwoor-

een boete. Hij had stapels brieven van tevreden

diger van de firma Schröder. In die hoedanigheid

patiënten bij zich. Op 5 juni 1936 wees de kan-

bezocht hij klanten thuis en bracht hij genees-

tonrechter vonnis tegen de Duitse wonderdokter.

middelen ‘rond’. Dat was voldoende om hem

Hij werd veroordeeld tot een boete van 1500

opnieuw op te pakken.

gulden of zes maanden hechtenis. Dat vond Fick
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veel te veel en daarom besloot hij, op advies van

’50, kwam Fick regelmatig naar het grenscafé

zijn advocaat, in beroep te gaan. Dat gebeurde op

Kampherbeek om zijn patiënten te ‘bedienen’...

26 januari 1937. De arrondissementsrechtbank in
Almelo behandelde Ficks hoger beroep. Ook dit-

Met dank aan:

maal verscheen hij niet zelf. Opnieuw traden dok-

- Dhr. F. Keizer, Dedemsvaartsche Courant

ter Zubli en enkele patiënten van Fick op als

- Fam. Kampherbeek, Vennebrügge 7, Wielen

getuige. Uit het bewaard gebleven, maar nog niet

Portret van Zandrie

openbare, procesdossier blijkt dat Carl Fick

Bronnen:

geboren was op 9 mei 1902 in het Duitse Diedorf.

-	Historisch Centrum Overijssel, toegang 106: Arrondis-

Hij was reiziger van beroep en woonde officieel

sementsrechtbank Almelo 1838-1969, inv.nr. 238 (met

aan de Rhielerstrasse 15-II in Keulen, maar hield

dispensatie van aan de openbaarheid gestelde beper-

verblijf in Vennebrügge.

kingen)
- Dedemsvaartsche Courant: 21-03-1936

Valkman (1902-1972),
anno 1929. (Collectie:

Aangezien al deze strafbare feiten zich afspeel-

fam. Groothuismink,

den binnen twee jaar na een eerdere veroordeling

Hardenberg)

van Carl Fick door de kantonrechter van Emmen

- De Telegraaf: 27-03-1936

(op 13 september 1934), werden deze hem extra

- De Vechtstreek, De Heldersche Courant,

zwaar aangerekend. Op 2 februari 1937 veroordeelde de rechtbank Carl Fick tot eenzelfde boete

-	Leeuwarder Courant: 26-03-1936, 27-03-1936, 07-051936, 23-05-1936, 05-06-1936

De Vijf Rivieren en De Gorcumer:
28-03-1936

of 5 maanden hechtenis en daarmee leek zijn rol

- De Zierikzeesche Nieuwsbode: 23-05-1936

als heilpraktiker in de grensstreek definitief uitge-

- Gorinchemse Courant: 06-06-1936

speeld te zijn. Echter, niets is minder waar. Tot ver

- Alkmaarsche Courant: 27-01-1937,

na de oorlog, zelfs tot in het begin van de jaren

02-02-1937

* 	Getuige Zandrie Valkman, oud 33 jaar, kantoorbediende, wonende te Stad Hardenberg: Ik ben naar Fick gegaan.
Ik meende te lijden aan struma (een van de meest voorkomende schildklierproblemen). Hij keek door een loep in de
ogen. Hij schreef een drankje en poeders voor. Er zou lange tijd overheen gaan. Ik kreeg medicijnen uit Venebrugge.
Ik heb ze opgehaald. Ik betaalde aan Fick soms f. 7,50 en soms f. 5,00. Ik ben nog steeds in behandeling. Ik word nog
steeds gratis behandeld. Struma wordt wel zacht.
* 	Getuige Hermina Hendrika Goris-Koers, oud 61 jaren, wonende te Stad Hardenberg: Ik leed aan hoge bloeddruk. Fick
heeft mij onderzocht door mij met een loep in de ogen te zien en heeft mij een aantal medicijnen voorgeschreven.
* 	Getuige Lucas Lubbers, oud 61 jaar, bakker, wonende te Stad Hardenberg: Omstreeks januari 1936 heb ik mij onder
handen van Fick gesteld. Ik had last van hardnekkige verkoudheid. Fick was een klant van mij. Hij behandelde mij.
Hij bekeek mij met een lichtje of een loep in de ogen. Ik zou er af zijn met een enkel flesje. Hij is mij bezorgd door de
chauffeur van Fick. Ik nam de druppels op aanwijzing van mijn huishoudster. Ik was er zo af. Ik heb zelf geld betaald
aan Fick en er nooit een dokter bij gehad.
* 	Getuige Cornelia Wilhelmina Krikke-van Egmont, oud 35 jaren, wonende te Gramsbergen: In juli 1935 ben ik onder
behandeling van Fick geweest. Ik was algemeen ziek en zwak van ingewanden, met name de nieren. Ik heb veel gedokterd. Fick keek mij in de ogen. Hij zei: heel zwakke ingewanden. Hij schreef druppels voor en gaf een briefje met nummers, uren en hoeveelheid. Die medicijnen kwamen uit Zwolle, onder rembours. Ik betaalde 6 gulden en dat vijf keer.
Hij kwam om de week en ben helemaal genezen.
* 	Getuige Hendrik Nijzink, oud 50 jaren, bode, wonende te Stad Hardenberg: Mijn vrouw leed aan tuberculose (longziekte). Er was een dokter bij geweest. Wij hebben Fick eens laten komen. Hij keek mijn vrouw met loepen in de ogen.
Hij zei wel wat haar scheelde. Hij zou proberen haar te genezen. Daarna kregen we medicijnen door Lenters (aanzeghuis van Fick). Op het flesje stonden alleen nummers. Er was een papiertje bij met portret van Fick: f. 6,75.
* 	Getuige Zwaantje Kampman-Timmerman, oud 33 jaren, wonende te Ambt Hardenberg: In of omstreeks de maand
augustus 1935 en later heeft Fick ons zevenjarig zoontje Hendrik, welke leed aan gedeeltelijke doofheid, behandeld.
Hij heeft hem onderzocht door met een loep in de ogen te zien en heeft hem enige medicijnen voorgeschreven.
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