
Mieremet, Johannes George. - Oprichter van het eerste
Ned. Bureau voor Wichelroede Bodemonderzoek tegen
gezondheidschadende aardstralcn. - Geb. 12 Mrt. 1885 te
's-Gravenhage. - Ouders: Lodewijk Mieremet, schoen-
maker, en Rcgi-
na Maria Fran-
cisca van En-
gen. — Geh. met
Lamberta An-
toinetta Smit,
geb. 17 Jan.
1901, voordion
met Geertruida
Elisabeth Maria
van Kan.-Kin-
deren: Jacques,
geb. 28 Doe.
1905, astroloog,
geh. met Vera
Fischer; Truus,
geboren 16 Aug.
1906, geh. met
H. Schoenma-
kers; Jan, geb.
90ct. 1908ana-
lyst, geh. met
Annic van Riet;
Nel, geb. 11 Deo.
1912; Annie,
geboren 28 Juli
1917, geh. met
J. van Riet; Hans, geb. 29 Aug. 1927. - M. genoot lager
onderwijs en legde zich vervolgens toe op de pianostudie.
Hij werd in het Zuiden des lands een bekend pianist, doch
na verloop van tijd veranderde M. van richting. - Door
zijn zakelijk inzicht en energie wist hij zich op te werken
tot directeur van een bioscooptheater en tenslotte had
hij vijf theaters onder zijn leiding. - M. bleek echter groote
magnetische gaven te bezitten, terwijl hij door handop-
legging vele zieken wist te genezen; hij verleende zijn hulp
vaak geheel belangeloos. - Bon tegen hem gevoerd proces
wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde voor
de Rechtbank te Arnhem leidde tot vrijspraak in April
1924. - In 1935 besloot hij zich ook op het wichelroede-
loopen toe te leggen. - Bij Frciherr von Pohl in Beieren
ontwikkelde hij zich verder in deze materie, alsmede in
de kennis der aardstralen. - Na eenigen tijd richtte M. het
eerste Nederlandsch bureau voor wichelroedcbodemonder-
zoek tegen gezondheidschadende aardstralen te Wasse-
naar op. - Vele vooraanstaande persoonlijkheden wist M.
te overtuigen van de waarde zijner onderzoekingen,waar-
mede hij herhaaldelijk verrassende resultaten bereikte. -
Van zijn hand verscheen de brochure: „Aardstralen,



Wichelroede en Onze gezondheid". - Rijksstraatweg 165,
Wassenaar.


