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De Britse politie is op zoek
naar Rouf Uddin, alias
‘Belgium’s most wanted’

Eten is verslavend. Want
dat is precies wat de
voedingsindustrie wil

Iedereen wil de Pompeikapers
voor het gerecht. Misschien de
kapers nog het meest
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W
ist u dat kanker te gene-
zen valt zonder opera-
tie, bestraling of chemo-
therapie? Meer zelfs: dat
u 95 tot 98 procent kans

maakt op een volledig herstel? Wij ook
niet. Maar dat wordt wel beweerd op de
website van de Germanische Neue
Medizin (GNM), in 1981 opgericht door
de Duitse dokter Ryke Geerd Hamer.

Hamer woont in Noorwegen, maar
heeft over heel Europa, in Canada en in
de Verenigde Staten aanhangers, die hel-
pen om zijn leer te verspreiden. Een van
hen, Casper Rutten, trok de voorbije
weken volle zalen in Nederland en
België met een reeks lezingen en semi-
naries over de GNM. Wij glipten mee
binnen toen hij op 20 juni een lezing gaf
in Eindhoven.

“Ziekten als kanker zijn al 28 jaar op
een eenvoudige, biologische manier te
genezen. Er wordt zoveel geld uitgege-
ven aan research, en voor wat? Om de
oorzaak en gepaste behandeling te ach-
terhalen? Maar die is al lang bekend.
Lees het boek van dokter Hamer er maar
op na.”

Casper Rutten, een magere man met
een spitse neus, nipt zuinig van een glas
water. De lezing, die plaatsvindt in het
huis van een vriend, is nog niet officieel
begonnen, maar Rutten vertelt de aan-
wezige gasten al geestdriftig over de
GNM. Rutten is zelf geen dokter.
Sinds de elektrotechnicus een
jaar of vier geleden zelf een
seminarie over Hamer zijn
“ijzeren regels van kanker”
bijwoonde, heeft hij zijn

roeping gevonden: de leer
van Hamer en zijn GNM ver-
kondigen in de Lage
Landen.

“Eigenlijk is het allemaal
erg logisch: de psyche en het
lichaam zijn in alles met
elkaar verbonden”, legt
Rutten uit. 
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Van Dr. Ryke Geerd Hamer krijgen kankerpatiënten altijd te horen wat 
ze het liefst horen: stop met de chemo, ga op zoek naar ‘het conflict in uzelf’

Dokter Ryke Geerd Hamer gelooft niet in uitzaaiingen.
Kanker, zegt hij, is het gevolg van een ‘biologisch conflict’
dat je zelf moet oplossen. Chemotherapie is des duivels
en ook operaties raadt hij af. Ryke Geerd Hamer en zijn
Germanische Neue Medizin zijn al jaren omstreden in
zijn vaderland Duitsland. Nu geven zijn aanhangers ook
lezingen in België en Nederland. ‘De Morgen’ was erbij.
DOOR KIM VAN DE PERRE

■ Ziekte en genezing volgens het model van Ryke Geerd Hamer. Het lijkt complex, maar eigenlijk
is het de logica zelve, zeggen zijn volgelingen. 
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