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In de gemeenteraad van
Mechelen is gedebatteerd
over kunst. De oppositie eist
dat “iedere euro uit de stads-
kas die naar Stadsvisioenen is
gegaan in kaart wordt
gebracht”. Het cultuurproject
lokte minder bezoekers van
verhoopt en oppositieleider

(CD&V) eist
een grondige evaluatie. “Het
niveau van de dure kunstwer-
ken was soms echt een ramp.
Sommige dingen leken enkel
bedoeld om te choqueren. Of
wat moet je anders denken
van een vagina met daarop

het sperma van een dode
man? Is zoiets echt kunst?”
Burgemeester 
(Open Vld) repliceerde dat
politici zich beter niet met
kunst bemoeien. “Een
inhoudelijke evaluatie is
gevaarlijk. De naakte vrou-
wen van Rubens waren ooit
ook controversieel.
Tegenstanders zien in een
vagina enkel een vagina,
maar de betekenis van zulke
moderne kunst vatten is niet
voor iedereen weggelegd.
Het is zeker niet aan ons om
daarover te oordelen.”

Dinsdag
Nog iets minder dan

48 uur om dit raadsel
op te helderen: “Bevat
het bedrag, vermeld in
vak 16, rubriek c van uw
loonfiche(s) nr. 281.10,
vergoedingen die
betrekking hebben op
woon-werkverplaatsin-
gen die u hebt afgelegd
met het openbaar

gemeenschappelijk ver-
voer en/of met een door
uw werkgever of door een
groep van werkgevers
georganiseerd gemeen-
schappelijk vervoer en die
uw werkgever niet heeft
vermeld in vak 16,
rubriek a en/of b van
deze loonfiche(s) nr.
281.10?”

Bij de Antwerpse politie stond
de telefoon de hele nacht rood-
gloeiend. Allemaal mensen uit
de wijk Rivierenhof die waren
gewekt door het Vreselijke
Lawaai. De één speculeerde over
een vampierenconcert, de ander
over nachtelijke repetities van
Lordi, nog een ander over op hol
geslagen sirenes. Het was niets
van dat alles, en de klachten over

geluidshinder werden
door de milieupolitie,
de milieudienst van de
stad Antwerpen en de
milieudienst van de
provincie Antwerpen kordaat
verworpen. Het waren deze dien-
sten zelf die met speciale appara-
tuur maximaal kabaal hadden
gemaakt. Deze test, aldus tech-
nisch coördinator 

, moet juist
helpen om strenger op te treden
tegen geluidsoverlast: “Met deze
eenmalige test wilden we nagaan
wat nog beter zou kunnen.” Dat

dat in het holst van de nacht
moest gebeuren en onaange-
kondigd, heeft een reden, aldus
de coördinator: “Het omge-
vingsgeluid moest zoveel moge-
lijk uitgeschakeld worden. We
hebben de omwonenden niet
ingelicht omdat we de impact
van deze test niet konden
inschatten. We hoopten dat
iedereen zou doorslapen.”

Vrijdag

Voor het vijfde jaar op rij wordt het
West-Vlaamse Slypskapelle geteisterd
door een bloementerrorist. Het gaat om
een man of vrouw van onbekende leef-
tijd die stiekem gif sproeit in bloembak-
ken. “De dader slaat willekeurig toe”,
legt schepen Rik Bekaert uit in Het
Laatste Nieuws. “Vorig jaar waren het de
bloemen aan het gemeentehuis en het
politiekantoor, nu is het aan de kerk.”
Er is al overwogen om in Slypskapelle
bewakingscamera’s te plaatsen naast
bloembakken, maar dat is volgens
schepen niet realistisch:
“Want we weten nooit waar de dader
zal toeslaan.”

Eindelijk is er dui-
delijkheid over de
inhoud van het pret-
pakket waarmee
minister van
Binnenlandse Zaken

(Open
Vld) de 20.000 goede
zielen wil bedanken die zich op 7 juni vrijwillig
meldden als bijzitter in stemlokalen. Er zit
onder meer een uitnodiging tussen voor het
militair defilé op 21 juli. “Dat is compleet mis-
plaatst”, vindt (N-VA). “Wat heeft die
parade in godsnaam te maken met de Vlaamse
verkiezingen?” Zoals algemeen bekend waren
er op 7 juni alleen verkiezingen in Vlaanderen,
niet in Brussel of Wallonië.

Niet al het belangwekkende nieuws van deze week haalde de krant

Maandag

Woensdag Donderdag

“Als een voetballer een beenletsel
oploopt na een gemiste strafschop,
dan zit hij eigenlijk met een eigen-

waardeconflict dat zich op de spieren nes-
telt. Onbewust geeft hij het been de
schuld van zijn falen.”

Ook kanker wordt volgens de natuurwe-
tenschap GNM veroorzaakt door een con-
flict. Ryke Geerd Hamer beschouwt zich-
zelf als een ervaringsdeskundige.

ALLES IS EEN GEVOLG VAN IETS

Eind de jaren zeventig werd bij Ryke Geerd
Hamer teelbalkanker vastgesteld. Niet toe-
vallig, dacht hij, kwam de diagnose er kort
na het onverwachte overlijden van zijn
zoon. Dirk Hamer werd op 17 augustus 1978
op een jacht in Cavallo neergeschoten door
een Italiaan. Hamer zag een connectie tus-
sen de twee gebeurtenissen en riep het ‘Dirk
Hamersyndroom’ in het leven. Kanker zou
steeds vooraf worden gegaan door een
totaal onverwachte belevingsschok, die een
biologisch conflict in gang zet. Neem lever-
kanker. Leverkanker wordt volgens de GNM
veroorzaakt door een verhongeringscon-
flict. Dat gaat zo: A speelt door een verkeer-
de beursgok plotseling al zijn spaargeld
kwijt. Drama. A vreest dat hij zelfs geen geld
meer zal hebben om eten te kopen. Zijn
lichaam begint op dat moment levercellen
aan te maken. De overbodige cellen groeien
uit tot een kankergezwel.

Longkanker heeft volgens Hamer alles te
maken met een doodsangstconflict. Heeft B
vliegangst, dan zal hij tijdens elke vlucht
waarbij hij bang is te pletter te slaan, meer
longcellen aanmaken. Met, jawel, longkan-
ker tot gevolg. Een scheidingsconflict uit
zich in huidkanker, terwijl patiënten met
darmkanker worstelen met een verterings-
conflict.

Het goede nieuws is dat al die kankers vol-
gens de GNM perfect te genezen zijn. Je
hoeft er alleen maar de vijf biologische
natuurwetten goed voor te kennen. Basis
van die natuurwetten is dat elke ‘ziekte’,
bestaande uit het DH-syndroom, een con-
flictactieve fase en een genezingsfase,
inslaat op een lichaamsdeel, de hersenen en
de psyche. “Belangrijk is het besef dat de
kanker door een conflict wordt veroor-
zaakt”, aldus Rutten. “Pas als je dat beseft,
kan de genezing beginnen.”

BORST GERED, PATIËNT OVERLE-
DEN

De vrouw van de Brusselse straatartiest
Gilbert Jakubczyk was 36 toen in haar rech-
terborst een knobbeltje werd gevonden.
Borstkanker. Michaela, die met haar echtge-
noot in Duitsland woonde, ging bij een
oncoloog te rade, en die schreef chemothe-
rapie voor. Michaela had nog twee sessies en
een operatie in het vooruitzicht toen ze op
het internet kennismaakte met de GNM van
dokter Hamer.

“Mijn echtgenote praatte op online chat-
boxen vaak met lotgenoten”, zegt Gilbert.
“Eén verwees haar door naar een alternatie-
ve wonderarts. Ze bezocht dokter Hamer in
Spanje. Die raadde Michaela aan om te stop-
pen met chemo en de operatie af te zeggen.
Ze moest zich concentreren op de oorzaak
van haar conflict. Niet lang daarna verliet ze

mij en trok ze bij haar moeder in, die achter
de GNM stond. Hamer had haar immers ver-
teld dat een gezwel in de rechterborst wees
op een conflict met je partner. Michaela
dacht dat mij verlaten de oplossing was en
haar zou genezen.”

Michaela stierf twee dagen voor haar ver-
jaardag, op 12 november 2005, in een pallia-
tief centrum in Keulen. “Ze werd bij haar
moeder thuis door volgelingen van dokter
Hamer begeleid”, weet Gilbert nog. “Tot ze
te erg begon af te takelen. De tumor was
immers weer aan het groeien geslagen. Op
het einde moet ze erg geleden hebben.”

Gilbert Jakubczyk wijdt nu een groot deel
van zijn leven aan de bewustmaking van zij
die nog kunnen worden behoed voor geloof
in de GNM. “Niet omdat ik graag over mijn
verlies vertel”, zegt hij. “Wel om te voorko-
men dat er nog kankerpatiënten naar die
charlatan gaan.”

KOPPIG DOORZETTEN

In zijn vaderland Duitsland is dokter
Hamer al langer omstreden. In 1962, hij was
toen 27, studeerde hij in Tübingen af als arts.
Tien jaar later behaalde hij zijn diploma
inwendige geneeskunde. Hij werkte enkele
jaren in de universitaire ziekenhuizen van
Tübingen en Heidelberg. In 1986 werd zijn
vergunning als praktiserend arts ingetrok-
ken. Volgens zijn aanhangers omdat “hij
weigerde zich te conformeren aan de regu-
liere geneeskunde”. Hamer ging echter
gewoon door met het geven van medisch
advies en het begeleiden van kankerpatiën-
ten, wat hem in 1992 en 1997 telkens enkele
maanden gevangenisstraf opleverde.

Toen hij de gevangenis eind de jaren
negentig voor de tweede keer verliet,
besloot hij Duitsland de rug toe te keren. Hij
vestigde zich in Spanje, maar bleef zich
actief inzetten voor de GNM. Na vier jaar
werd hij opnieuw gearresteerd. Na het zien
van een internationaal aanhoudingsbevel
leverde de Spaanse politie Hamer uit aan de
Franse autoriteiten. Ouders van enkele
gestorven Franse kankerpatiënten hadden
hem in 2001 voor de rechter gedaagd. Hij
zou hen zonder medische licentie hebben
behandeld en kreeg drie jaar cel.

Sinds twee jaar woont Hamer in
Noorwegen, waar hij verwoede pogingen
onderneemt om zijn licentie terug te krij-
gen en een nieuwe kliniek te openen.
Vooralsnog zonder succes. Volgens de
Noorse krant Tvedestrandsposten oordeel-
de de rechtbank van Sandefjord in april
2009 dat Hamer nog steeds weigert “medi-
sche activiteiten volgens de vereiste wette-
lijke norm uit te voeren”. Die wettelijke
norm van geneeskunde is wat Hamer en co.
nu net dwarszit. Die is volgens de GNM
immers helemaal niet wetenschappelijk.
Laat staan betrouwbaar. “Ik ga liever naar
een slager toe dan naar de dokter”, verklaar-
de Rutten enkele maanden geleden in een
uitzending van het Nederlandse tv-pro-
gramma Tros Radar. “Want ik weet: een sla-
ger verstaat zijn vak en een dokter niet.”

Tijdens de lezing in Eindhoven kan er
evenmin een goed woord af voor de regulie-
re geneeskunde. “Wat dokters een ziekte
noemen, is eigenlijk een biologisch nood-
programma van het lichaam. De natuur wil
ons helpen, niet ombrengen. Hoe minder

men vasthoudt aan de moderne genees-
kunde, hoe sneller men de biologische
natuurwetten zal begrijpen en zal gene-
zen.” Ook van een hersentumor wil Casper
Rutten niet weten – dat zit letterlijk én
figuurlijk tussen de oren. 

“Hersentumoren bestaan niet. Dat is
enkel vocht in de hersenen, wat erop wijst
dat de genezingsfase is aangebroken.” Een
zogenaamde hersentumor chirurgisch
laten verwijderen is dan ook helemaal uit
den boze. “Snijden in de hersenen is onher-
stelbaar en dus af te raden.”

Een vinger gaat omhoog. Wat met bor-
sten? In sommige gevallen, zoals borstkan-
ker, is amputatie toch de enige manier om
de uitzaaiingen te stoppen? Rutten lijkt
opeens in ademnood te verkeren.

“Uitzaaiingen? Dat bestaat niet. Die uit-
zaaiingen zijn volgconflicten, die net als het
oorspronkelijke conflict door jezelf opge-
lost moeten worden. Daarvoor moet je je
borsten niet laten verminken.”

De volgconflicten zouden overigens vaak
door de artsen zelf worden veroorzaakt. “Als
ik bij de dokter kom en die vertelt me dat ik
kanker heb en statistisch maar zoveel kans
maak om te overleven, dan krijg ik vanzelf
een doodsangstconflict, boven op mijn
ander conflict”, zegt Rutten. “Zolang je
gelooft dat je gaat sterven, zul je ook ster-
ven.”

Tijdens een presentatie over de GNM, op 14
mei 2005 in Madrid, verklaarde Hamer zelf

nog dat chemotherapie “het grootste
bedrog is in de hele geneeskunde”. Wie dat
heeft bedacht, zei hij nog, “verdient een
standbeeld in de hel”.

Op de oncologieafdeling van de KU
Leuven weten ze niet wat ze horen. “Dit slaat
werkelijk op niets. Metastasen zijn alom
bekend in de wetenschap”, zegt professor
Eric Van Cutsem. “Hun bestaan is onomsto-
telijk bewezen, net als hersentumoren. De
moderne kankertherapie berust op drie pij-
lers: chemo, bestraling en operaties. Hun
nut is in vele situaties wel degelijk weten-
schappelijk aangetoond. Je moet als arts
openstaan voor alternatieve geneeswijzen
als die niet schadelijk zijn, een normale
behandeling niet in de weg staan en een
bewezen effect hebben. Maar dit is nonsens.
Nonsens die bovendien gevaarlijk is. In
bepaalde gevallen is het cruciaal dat patiën-
ten worden geopereerd of behandeld.”

EEN TRAGE, PIJNLIJKE DOOD

De Duitse ingenieur Aribert Deckers
strijdt al jaren tegen dokter Hamer en de
GNM. “Op een gegeven moment kon je er in
Duitsland niet meer naast kijken”, zegt
Deckers. “Ze infiltreerden werkelijk alle zelf-
hulpgroepen op het internet. De GNM heeft
veel weg van een gevaarlijke sekte, die over
heel Europa en verder uitzwermt. Hamer is
erin geslaagd een heel netwerk van belie-
vers rond zich te creëren, die liever aan de

realiteit ontsnappen dan hun leven te red-
den. Hij speelt handig in op hun angst voor
doktersbehandelingen en de dood.”

Op zijn blog publiceerde Deckers een lijst
van 150 kankerpatiënten die de biologische
natuurwetten van dokter Hamer toepasten
en dat met hun leven moesten bekopen. Hij
beseft ten volle dat niet elke familie en elke
nabestaande er wat voor voelt om te koop te
lopen met dat leed. “Ik vrees dat dit het
topje van de ijsberg is”, zegt Deckers. “Het
kunnen er makkelijk twee- of driemaal
zoveel zijn. Dit is de officiële lijst. De data
zijn afkomstig van volksgezondheid of van
getroffen families waarmee ik via het inter-
net in contact ben gekomen. De slachtoffers
zijn Duitsers, Fransen, Italianen, Belgen... De
GNM zweert het gebruik van morfine af,
waardoor volgelingen een immens pijnlij-
ke dood sterven.”

Volgens Deckers is Hamer ook extreem
paranoïde. Hij verwijst naar teksten van
Hamer over een zionistisch complot om de
GNM verborgen te houden voor het volk.

ALS INQUISITIE

Ryke Geerd Hamer geeft geen interviews.
“Op de een of andere manier worden mijn
woorden telkens verdraaid”, klinkt het aan
de telefoon vanuit Noorwegen. Casper
Rutten wil ons wel te woord staan. Een belie-
ver wil hij niet genoemd worden. “Ik geloof
niet dat dokter Hamer het bij het juiste eind
heeft. Ik wéét dat het zo is.”

Rutten: “Nog voor men de GNM heeft
getest. Tot de dag van vandaag blijft de regu-
liere geneeskunde halsstarrig weigeren om
de GNM te testen. Dokter Hamer heeft die
beslissing aangevochten, maar werd uitein-
delijk toch veroordeeld omdat hij zich niet
wilde wederbekeren tot de staatsgenees-
kunde. Het klinkt als inquisitie.”

“Oncologen kunnen niet toestaan dat
iemand zichzelf geneest. Ze willen het
risico immers niet lopen dat hen nalatig-
heid wordt aangewreven. Maar ik weet:
het kan anders. Het is anders.”

“Honderdvijftig is relatief. Een studie van
drie Australische professoren heeft aange-
toond dat de reguliere geneeskunde maar
een overlevingskans van 2,2 procent biedt
na vijf jaar. Dat vind ik veel erger, maar daar
praat niemand over. De reguliere genees-
kunde is geen wetenschap, maar een theo-
rie zonder wetmatigheden. Dat die theorie
van de overheid ons lot mag bepalen, vind
ik levensgevaarlijk. Men wil die in stand blij-
ven houden, omdat het hele machtssys-
teem anders in elkaar stuikt. Daarvoor zijn
ze bereid om over lijken te gaan.”

Na de zomer plant Casper Rutten een reeks lezin-

gen in Vlaanderen om de Germanische Neue

Medizin ook hier te promoten. Data en locaties

worden later meegedeeld.

‘Slachtoffer’ 
Aribert Deckers: 
Ryke Geerd Hamer 
is erin geslaagd een 
heel netwerk van
believers rond zich te
creëren, die liever aan 
de realiteit ontsnappen
dan hun leven te redden.
Hij speelt in op hun
angst voor dokters 
en de dood

‘Believer’ 
Casper Rutten:
Kankerspecialisten
kunnen niet toestaan
dat iemand zichzelf
geneest, zoals Hamer
zegt. Ze willen het risico
niet lopen dat hen
nalatigheid wordt
aangewreven. Maar ik
weet: het kan anders.
Het ís anders
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