Hector Treub prijs 2002
voor Renckens
H

et bestuur van de Stichting Hector Treub
Fonds heeft de Hector Treub prijs 2002
toegekend aan onze voorzitter, de gynaecoloog
Cees Renckens. De prijs wordt iedere twee tot
vier jaar toegekend vanwege belangrijke maatschappelijke verdienste in de gezondheidszorg, in het bijzonder op het gebied van de verloskunde en gynaecologie. Recente eerdere
prijswinnaars waren mevrouw dr. Sylvia Dermout, gynaecoloog vanwege haar bemoeienis
met gynaecologische kanker en de patiëntenvereniging Olijf, mevrouw dr. Gunilla Kleiverda, gynaecoloog vanwege haar opkomen
voor de nood van vrouwen in oorlogsomstandigheden (Bosnië) en de heer dr. Lex Peters,
gynaecoloog, vanwege zijn stimuleren van de
belangstelling voor psychosomatiek binnen de
gynaecologie. De jury bestaat uit het bestuur
van het Fonds, dat naast de voorzitter die geen
gynaecoloog is maar een Amsterdams arts
moet zijn, wordt gevormd door de vier hoogleraren gynaecologie van Utrecht, Leiden, Groningen en Amsterdam.

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie in Utrecht.
Tijdens haar toespraak noemde Hellemans de
laureaat een enthousiast en deskundig gynaecoloog, maar ook iemand die de publiciteit niet
schuwt en opkomt voor de zaken van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, als het moet tot
in de rechtszaal. Zij memoreerde de door
Renckens geschreven boeken en stelde dat hij
kon worden beschouwd als een strijder avant
la lettre voor Evidence Based Medicine en een
bestrijder van allerlei kwasi-geneeskunde, zoals diëten om kanker te genezen en ook de
homeopathie. De prijs werd hem toegekend
vanwege zijn maatschappelijke betekenis en
zijn publieke moed. Hij is daardoor een sieraad
voor de Nederlandse Verloskunde en Gynaecologie en een uitstekende laureaat in de rij van
verdienstelijke figuren, die deze prijs eerder
mochten ontvangen, aldus de voorzitster. Zij
memoreerde tenslotte dat Hector Treub zelf
ook actief was geweest in de Vereniging tegen
de Kwakzalverij.

Hector Treub (1856-1920) was een veelzijdig en
geëngageerd gynaecoloog. Hij was hoogleraar
aan de Universiteit van Amsterdam van 1896
tot 1920. De prijs bestaat uit een oorkonde, een
kunstwerk van Jurriaan van Hall en een geldbedrag. De prijs werd aan Renckens uitgereikt
door de voorzitter van het bestuur van de
Stichting mevrouw dr. I.M. Hellemans, cardioloog, op donderdag 12 december 2002 tijdens
de vergadering van de Werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie van de

In zijn aanvaardingsrede betoonde Renckens
zich dankbaar voor en ontroerd door de hem
ten deel gevallen lof van de zijde van zijn vakgenoten. Hij acht deze lof als professional meer
waard dan welke uitspraak van rechters of
zelfs patiënten dan ook. Ook citeerde hij Treub
instemmend en deelde mee, dat Treub door
hem altijd al als groot voorbeeld werd beschouwd, hetgeen deze prijs voor hem bijzonder waardevol maakte. •

Rectificatie
In het Actieblad van december 2002 (pagina 7)
schreef ik een kritisch commentaar op het feit
dat talrijke respectabele personen en instellingen hadden plaatsgenomen in het Comité van
Aanbeveling voor een door het Helen Dowling
Instituut georganiseerd congres. Ik vond dat
vooral ook te betreuren omdat zij zich in het gezelschap bevonden van ir. HJ. Roelants, directeur van de NFK, waarvan ik veronderstelde
dat daarbij werd gedoeld op het Nederlands
Fonds tegen Kanker, een van de drie welbeken-
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de kwakfondsen. Inmiddels vernamen wij dat
de letters NFK in dit geval stonden voor de
zeer respectabele Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenverenigingen! Wij bieden de
heer Roelants onze excuses aan en hebben hem
overigens - nogmaals - in overweging gegeven
om het dubieuze NFK te verzoeken een andere
naam te kiezen. •
C.N.M. Renckens

