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‘Het bestuur van de Vereniging tegen de
Kwakzalverij heeft besloten de Gebroe-

ders Bruinsma Erepenning, bedoeld voor per-
sonen of instellingen die zich bijzonder ver-
dienstelijk hebben gemaakt voor de strijd tegen
de kwakzalverij, dit jaar toe te kennen aan me-
vrouw Rie Prins uit Oost-Souburg.
Mevrouw Prins, wier leeftijd een staatsgeheim
is, werd in het interbellum geboren in het
Noord-Hollandse dorp Barsingerhorn, waar de
bevolking een reputatie heeft van nuchterheid
en gezonde scepsis. Na de MULO in Winkel be-
kwaamde zij zich verder in de elektrotechniek
en zij verliet ons land op 31-jarige leeftijd om in
de Verenigde Staten te gaan wonen en werken.
Zij was daar werkzaam aan de universiteit van
Minnesota en later aan die van Ohio. Ze was
ook verbonden aan diverse bedrijfslaboratoria
zoals die van Bell Telephone. Aan haar verblijf
in de VS heeft zij vele contacten aldaar overge-
houden en het heeft haar het vermogen gege-
ven zaken in breed perspectief te bezien. Van
1974 tot 1992 was zij - na haar repatriëring - le-
rares elektrotechniek aan de HTS te Vlissingen. 
Zij sloot zich direct na de oprichting aan bij de
stichting Skepsis en trad in 2001 toe tot het be-
stuur ervan. Ze is sinds 1994 lid van de Ver-
eniging tegen de Kwakzalverij en van het Bel-
gische Skepp.
Mevrouw Prins heeft sinds begin jaren ’90 tal-
rijke publicaties het licht doen zien met name
op het gebied van de kruidenmiddelen en deze
publicaties verschenen in Skepter (Skepsis), de
Skeptiker (GWUP, Duitse sceptici), Wonder en is
gheen Wonder (SKEPP, Vlaanderen) en het
Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij. Ook
schreef zij berichten op de website van de
Vereniging tegen de Kwakzalverij en die van
Skepsis en Skepp. Een van die artikelen leidde
tot een lezing tijdens het Europese Skeptische
Congres van oktober 2005 in Brussel. Prachtig

Gebroeders Bruinsma
Erepenning 2006 uitgereikt
aan Rie Prins

Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging op 4 november
werd door voorzitter Renckens de Gebroeders Bruinsma
Erepenning met bijbehorend diploma overhandigd aan mevrouw
Rie Prins uit Oost-Souburg. Hij sprak daarbij de volgende 
laudatio uit.

Dr. A.L.Ternee

waren haar stukken over paardenmelk, nep-
Viagra’s en Aloë vera.
Op zeer verdienstelijke wijze diende zij met ij-
zeren regelmaat bij de Reclame Code Com-
missie (RCC) klachten in over misleidende ad-
vertenties. Afwijzing van deze klachten is zeld-
zaam, en dan  is het niet vaak duidelijk waarop
de afwijzing gebaseerd is. Drie keer werd een
advertentie door de opdrachtgever ingetrok-
ken. Naar verluidt krijgt de directie van Distri-
butiecare rode vlekken in het gelaat als men via
de RCC verneemt dat mevrouw Prins weer een
klacht tegen een hunner bedrieglijke adverten-
ties heeft ingediend!
Onder het motto ‘wie het kleine niet eert is het
grote niet weerd’, schreef zij ook vele ingezon-
den brieven, hoofdzakelijk in de Provinciale
Zeeuwse Courant en een enkele in de Volkskrant.
De brieven in de PZC leverden aanvankelijk al-
tijd wel reacties op, maar het ziet er nu naar uit
dat de homeopaten en de paranormale geneze-
res, die door Rie Prins werden gekritiseerd de
moed inmiddels hebben opgegeven: zij laten
niets meer van zich horen. 
Mevrouw Prins zoekt het niet ver. Ze vindt
haar stenen des aanstoots in de PZC, in huis-

Laureaat Rie Prins

621482_10233_binnenwerk 04-06  01-01-1904  01:50  Pagina 12    (Black/Process Black Plaat)



N
T

td
K

 d
ec

em
be

r 
20

06

13

aan-huis blaadjes, de ANBO-vizier en op het
internet. Soms krijgt zij van geestverwanten
advertenties toegestuurd, bijvoorbeeld van
Achmea Health, Pharma Nord of drogisterij De
Rode Pilaren. Ze hoeft daarvoor bij wijze van
spreken de deur niet eens uit.
Er is wel eens gezegd dat de gezondheid van
een cultuur zich deels laat kennen door de hef-
tigheid waarmee haar immuunsysteem rea-
geert op nonsens. Dames en heren, wat zou on-
ze cultuur gezond zijn als al haar leden in dit
opzicht even attent en diligent zouden zijn als
de laureaat van de Gebroeders Bruinsma
Erepenning 2006. Wil mevrouw Prins naar vo-
ren komen om het diploma in ontvangst te ne-
men?’
De laureaat toonde zich in haar dankwoord
zeer vereerd en sprak in dat woord meteen al
weer haar zorgen uit over de marketing van
niet ongevaarlijke kruidenmiddelen. Dit ver-
sterkte bij het gehoor de indruk dat zij nog lang
niet is uitgestreden en de onderscheiding niet
zal zien als kroon op het werk, dat nu wel aan
anderen kan worden overgelaten.

Om de lezer een indruk te geven van de reacties die
mevrouw Prins soms teweeg brengt als zij inzake
een door haar gesignaleerde kwakzalverij de vinger
weer eens precies op de zere plek heeft gelegd, volgt
hier een brief  van de heer Riethoven uit Goes. Hij
stuurde dit ‘verweer’ op 10 november 2006 naar de
Reclame Codecommissie naar aanleiding van dos-
sier 06.0433, in september 2006 aanhangig gemaakt
door mevrouw Prins. Zij beklaagde zich daarin
vooral over zijn reclame voor de chelatietherapie. 

‘S.s.t.t.*
Opnieuw moet ik reageren op schrijven van de-
ze vrouw. Mevr. Prins is een elektrotechnisch
ingenieur (daar heeft zij zo'n 50 jaar geleden
voor gestudeerd). Zij is ook een fervent kook-
ster en kruidendeskundige en tevens een auto-
didacte op gebied van plant- en homeopa-

thie.Op haar 76ste is zij ten strijde getrokken te-
gen vervalsende potentieverhogende stoffen.
Voorwaar een loffelijk streven, zeker door ons
allen ondersteund. Echter, zolang zij geen ge-
degen opleiding in geneeskunde heeft gehad,
en zo lang zij nooit te maken heeft gehad op
een dagelijkse basis met het grote mysterie van
de mens en zijn ziekten, de bijkomende drama-
's en onmacht, denk ik dat zij zich verre moet
houden van de uitoefenaren van dat beroep zo-
als mijzelf;  daar die er wel een gedegen oplei-
ding voor hebben gehad.Als zelf ontwikkelde
kruidendeskundige had zij trouwens moeten
weten dat vele van onze meest succesvolle far-
maceutische producten afkomstig zijn van
kruiden (Bijvoorbeeld het veel gebruikte digi-
talis en vele andere). Ook zou het goed zijn als
zij even bedacht (doch weet zij dit niet mis-
schien) dat de UA lijst (lijst van apotheker me-
dicijnen) niet is samengesteld aan de hand van
goede werking van een medicijn, doch hoofd-
zakelijk aan de hand van de mate van levens-
gevaar voor de patiënt. Mijn eerder ingezon-
den artikelen zoals VIOXX etc. zijn hier sombe-
re getuigen van. Dat de vereniging van kwak-
zalverij, niet bepaald bekend om hun intellec-
tuele eigenschappen, fatsoensstandaard of bre-
de medische kennis, haar als een elektrotech-
nisch ingenieur, een eremedaille geeft v oor
haar succesvolle agitaties tegen kruidenge-
bruik, zegt iets zowel over die organisatie als
mevrouw zelf. Ik persoonlijk heb liever dat een
patiënt een onschuldig kruidenmengsel neemt
voor zijn potentie dan het levensgevaarlijke VI-
AGRA, waar mevrouw zo'n voorstander van
is. Als het maar uit de fabriek komt.Laster is
ook niet beneden haar klaarblijkelijk, gezien
haar aanval op mijn diploma. Ik heb veel met
buitenland te maken, daar ik op mijn 67ste
vooral veel tijd besteed in het volgen van nieu-
we ontwikkelingen in de geneeskunde ( voor
mijn patiënten), en mijn Engels briefpapier zegt
inderdaad Dr en aan het einde van de naam
MD; en dat is volkomen terecht. Op mijn
Nederlands briefpapier Drs. en arts.En nee, ik
ben geen basisarts, zoals mevrouw stelt; doch
een volledig afgestudeerd arts, inclusief haast 2
jaar co-schappen. Zij had dit op de BIG pagina
kunnen nagaan, doch waarschijnlijk geen tijd;
liever wild om je heenslaan zonder kennis.Ik
ben ook een Noorse arts, en heb de papieren en
de gelegenheid om mij overal in Noorwegen te
vestigen als huisarts.Ook val ik mijn eigen ge-
neeskunde niet aan, doch weiger mij als een
blind en hersenloos paard te gedragen, en blijf
open voor alle andere mogelijkheden die een
verlichting en soms genezing kunnen brengen,
waar de protocollaire reguliere geneeskundeUitreiking Bruinsma penning
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niets meer kan doen; dit dus in tegenstelling tot
deze oude elektrotechnische ingenieur, die
zich, niet gehinderd door enige medische ken-
nis en ervaring,  opwerpt als steunpilaar van
het kopkleppenclubje van collega Renckens.
Deze kunnen en willen niet inzien dat de we-
tenschap nauwelijks de oppervlakte van de ge-
neeskunde hebben bereikt en dat wat wij niet
weten oneindig veel groter is dan wij weten.
Doch fundamentalisme en ongebreideld fana-
tisme is altijd een slechte adviseur voor wijs-
heid geweest.Ik hoop verder niet meer door de-

ze oude ingenieur lastig gevallen te worden;
misschien moet ik volgende keer mijn kanker-
therapie gaan uitleggen aan de bakker om de
hoek; dit is echt ver genoeg gegaan. ●

Hoogachtend, P.J.C. Riethoven, arts’

*De modus tollendo tollens is het principe dat als een
implicatie van kracht is en ook de negatie van haar con-
sequent, dan de negatie van haar antecedent van kracht
is. In dit geval kan de lezer Rietvelds epistel als voor-
beeld nemen uitgaande van de bewering : als men hel-
der denkt, dan schrijft men helder. Red.

● Kort ●
Triple

De kwakarts René Broekhuyse uit Haarzuilens
mag dan officieel voor het leven geschorst zijn,
(nasleep affaire Sylvia Millecam), in de alterna-
tieve wereld is zijn ster nog lang niet gedoofd.
Onlangs werd namelijk mijn oog getroffen door
twee afslankwebsites: NaTuRaad en NaTuSlim.
Weliswaar verschilt hun naam, maar wat ze ver-
tellen is vrijwel identiek, compleet met snauwen
in de richting van de reguliere medische weten-
schap. Zij reppen van een waarlijk revolutionaire
ontdekking plus bijbehorende therapie, beide op
het conto geschreven van de ‘briljante natuurge-
neeskundig arts’ Broekhuyse. Ik wil U dit grote
nieuws natuurlijk niet onthouden.
Welnu, volgens bovengenoemde sites is
Broekhuyse door eigen ‘energetisch’ onderzoek
op het spoor gekomen van de oorzaak van niet-
afvallen: een wezentje dat tevoorschijn is gemu-
teerd uit de combinatie van een virus, een bacte-
rie en een schimmel. Het woont en plant zich
voort in ons zogeheten ‘bruine’ vetweefsel.
Broekhuyse heeft het wezentje Triple genoemd,
of eigenlijk Triple 1. Want toen hij zijn ontdek-
king deed, toen ging hij er in alle bescheidenheid
vanuit dat er nog wel meer vondsten zouden
volgen. Triple is een bar lelijk ventje, want niet al-
leen ontregelt het vrijwel alle organen, het is ook
nog eens ongevoelig voor eventuele afvalpogin-
gen van zijn gastheer. Als iemand dankzij een di-
eet of anderszins afvalt, dan gebeurt dat namelijk
op het niveau van zijn ‘witte’ vetweefsel, het
tweede soort vetweefsel waarover de mens be-
schikt. Triple zit veilig in zijn ‘bruine’ vet en slaat
die afvalpogingen meewarig gaande. Helemaal
passief blijft hij echter niet: om de afslanker de
voet dwars te zetten zorgt hij voor extra vet in
het bruine vetweefsel. Wat is hiervan het gevolg?
Juist ja: het beruchte jojo-effect!
Gelukkig begreep onze Haarzuilense bolleboos

dat hij er met het lokaliseren van de anti-afval-
boosdoener alléén nog niet was. De volgende
stap was het vinden van een middel om Triple &
Co te bestrijden. Uiteraard is hem dat gelukt,
maar flauw genoeg geven de sites de naam van
dit Fabelachtige Farmacon* niet prijs. Wel raden
ze naast de pillen van dokter Broekhuyse ook
een door hen hoogstpersoonlijk uitgedokterde
eetwijze aan. Alsof dit alles nog niet afdoende is,
willen zij bovendien dat een aspirant afvaller
hun gel aanschaft. In de bewoordingen van de
website: ‘Er is een eetwijze, die we bewust geen
dieet noemen omdat men geen calorieën hoeft te
tellen en vrij veel mag eten, die ervoor zorgt dat
men, nu de Triple uitgeschakeld wordt, dat
bruine vetweefsel eindelijk kan kwijtraken.
Daarnaast hebben we een speciale afslankgel
ontwikkeld die de enige ter wereld is die de
bruine vetcellen laat leeglopen als hij wordt op-
gesmeerd. Geen enkele afslankgel ter wereld
heeft deze werking, daar het ingrediënt dat de
bruine vetcellen laat leeglopen in geen andere
gels voorkomt’. Inderdaad, mooi wit is niet
bruin. Of zoiets.
Gezien de overal zichtbare toename van over-
gewicht kan ik me evenwel niet aan de indruk
onttrekken dat Triple nog lang niet is verslagen
en dat ‘de briljante natuurgeneeskundige’ uit
Haarzuilens zijn baanbrekend energetisch
onderzoek moet overdoen. Gezien zijn schor-
sing moet hij daar nu alle tijd voor hebben. ●

Sophie J.M. Josephus Jitta

* Gelieve hierbij aan de andere oorspronkelijke betekenis
van het Griekse woord te denken: tovermiddel.
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