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De oorlog tussen alternatieve genezers
en antikwakzalvers laait in het voorjaar
van 1999 ongekend hoog op. Het
epicentrum van het conflict is een boekje
van nog geen vijftig pagina’s waaraan
Wageningse onderzoekers hebben
meegewerkt. 

Geen vlees, kip, melk, kraanwater en pin-
daolie, maar juist wel rechtsdraaiende
yoghurt, Spa Blauw, zonnebloemolie en
supplementen zoals haaienkraakbeen.
Het is een greep uit het dieet van de inter-
nist Hans Houtsmuller dat onder sommi-
ge kankerpatiënten razend populair is. 
Het dieet, claimt Houtsmuller, heeft hem
van zijn kanker genezen. Duizenden pa-
tiënten geloven hem. De hardliners in de
wetenschap niet. Het idee dat voeding
kanker kan genezen gaat hen te ver. Bo-
vendien vinden ze dat het Houtsmuller-
dieet patiënten opzadelt met valse hoop
en onnodig hoge kosten. 
Al jaren gaan de alternatieven en de we-
tenschappers vechtend over straat. Het
boekje ‘Wegen en afwegen’ zal daar een
einde aan maken, hoopt KWF–Kankerbe-
strijding in 1999. In dat jaar viert de ver-
eniging haar vijftigjarig bestaan met het
congres Kanker ‘99. Bij die gelegenheid
wil de vereniging een boekje presenteren
over de rol van voeding bij kanker, waarin
zowel de gevestigde als de alternatieve vi-
sies zijn opgenomen. Eén van de schrij-

vers is de Wageningse voedingsonderzoe-
ker Pieter van ’t Veer. 
‘Er gingen zoveel verhalen over kanker en
voeding’, zegt Van ’t Veer – inmiddels
hoogleraar – nu. ‘Ik vond het een goede
zaak om eens het kaf van het koren te
scheiden.’ In ‘Wegen en afwegen’ staat
dan ook niets dat wetenschappelijk niet
door de beugel kan. ‘Van voeding kun je je
beter gaan voelen, maar je kunt er niet
beter van worden’, vat Van ’t Veer in 1999
de strekking samen. 
Maar bij de productie van het boekje
werken gevestigde wetenschappers als
Van ’t Veer samen met alternatieve orga-
nisaties als de Moermanvereniging en de
door Houtsmuller gedomineerde Artsen-
vereniging voor Niet-Toxische TumorThera-
pie (ANTTT). Volgens de directeur van de
Kankerbestrijding, Monda Heshusius, is
er binnen de organisatie sprake van ‘een
doorbraak’. Heshusius ziet de alternatie-
ven vanaf nu als gesprekspartner. ‘Ons
gewijzigde standpunt laat zien dat we een
open oor hebben voor nieuwe ontwikke-
lingen’, zegt de directeur enkele weken
voor Kanker ‘99 in de landelijke kranten.
Het wordt een rel. De Vereniging Tegen De
Kwakzalverij is woedend, zeker als die
een anonieme tip krijgt dat Houtsmuller
jokt over zijn kanker. Houtsmuller heeft
nooit kanker gehad en is dus ook nooit
door zijn eigen dieet ‘genezen’. 
Klopt, bekent Houtsmuller op 22 maart in

het tv-programma B&W. Maar gejokt
heeft hij niet. Zijn arts heeft hem destijds
per abuis verteld dat hij kanker had, en
die fout pas gecorrigeerd toen Houtsmul-
ler tienduizenden exemplaren van zijn
boeken had verkocht. 
Vier dagen later, op 26 maart, begint Kan-
ker ’99 in de Amsterdamse RAI. Houtsmul-
ler is één van de sprekers. De zaal zit vol
met aanhangers, en zij vergasten de inter-
nist op een donderend applaus. Na afloop
signeert Houtsmuller exemplaren van zijn
eigen boeken. Daarin staan hele andere
dingen dan in ‘Wegen en afwegen’, dat op
hetzelfde congres ten doop wordt gehou-
den. 
‘Kwakzalver doet intrede in medisch pol-
dermodel’, kopt het Algemeen Dagblad
een dag later. Ook columnisten doen een
duit in het zakje. In zijn gesproken column
voor Buitenhof uit Ronald Plasterk op 18
april zijn afschuw voor de nieuwe partners
van de KWF–Kankerbestrijding. Het zijn
‘schimmige figuren die munt slaan uit de
angst van ernstig zieken’, aldus Plasterk.
Het is niet tegen dovemansoren gezegd.
Op 9 juli meldt KWF-Kankerbestrijding dat
het de verspreiding van ‘Wegen en afwe-
gen’ heeft gestaakt. Met de inhoud is niks
mis, zegt de vereniging. Maar bij nader in-
zien kan de verenging zich niet vinden in
de standpunten van de alternatieve orga-
nisaties die aan het boekje hebben mee-
gewerkt. / Willem Koert
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‘Ik kan zo op vakantie naar Nieuw Zee-
land en Italië, of naar iemand die een ro-
zenkwekerij is begonnen in Zuid-Afrika.’
Annette Slotboom, officemanager van de
Vereniging Van Afgestudeerden (VVA) van
Van Hall Larenstein in Velp, krijgt regelma-
tig uitnodigingen van leden. 
‘De VVA heeft veel veteraanleden die erg
betrokken zijn. Dat is met de jongere ge-
neratie veel minder. Mensen zijn te druk
en zien het belang niet. We zijn nu een
website aan het maken waarop leden
foto’s en cv’s kunnen plaatsen, een soort
Schoolbank.nl.’
Annette werkt al meer dan zeven jaar bij
de VVA. Ze begon als secretaresse. Inmid-
dels doet ze naast de administratie ook
het relatiebeheer en de financiën van de
vereniging. ‘Ik zit op de afdeling communi-
catie in Velp, een levendige werkplek met
veel inloop.’ Studenten en oud-studenten
komen langs voor advies over het werk-

veld en voor adressen als ze een reünie
houden of een studiegenoot uit het oog
zijn verloren.
Vooral de sfeer op de hogeschool spreekt
Annette aan. ‘Hier houden mensen zich
bezig met natuur en milieu. Dat is een
ander slag studenten dan managerstypes
die in een duur pak en een grote auto
klanten willen najagen.’
De reünie ‘100 jaar BCO’ (Bosbouw- en
Cultuur Onderwijs) in 2003 werd mede
door Annette georganiseerd. ‘Een dag
met workshops, muziek en een diner voor
maar liefst 1250 mensen. Na het feest
‘s avonds bleven veel mensen met slaap-
zakken in de sportzaal overnachten’, her-
innert Annette zich. ‘Het was wel bijzon-
der toen ons oudste lid, de heer Meijer uit
Goes die in 1933 is afgestudeerd, samen
met ons toenmalige jongste lid op het po-
dium stond.’ / Alexandra Branderhorst
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Internist Hans Houtsmuller. Zijn alternatieve dieet voor
kankerpatiënten werd opgenomen in het boekje ‘We-
gen en afwegen’, waaraan ook Wageningse voedings-
wetenschappers meewerkten. / foto Nederlands Ge-
nootschap Orthomoleculaire Oncologie
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