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Cliff Richard

s

ten in hoeverre dit allemaal
juist is. Er zĳn beschuldigin-
gen, maar het fĳne weten we er
nog niet van. Als het waar
mocht zĳn, dan zou dat toch
ook voor mĳ een zware klap
zĳn. Een ontgoocheling ook.’
Toch denkt Paul niet dat het
hem zou vervreemden van de
muziek. ‘Ik ga nu toch geen
plaat minder draaien van hem’,
zegt hĳ. ‘Wat Cliff heeft ge-
maakt, is voor de eeuwigheid.
Het is toch ook niet omdat Van
Gogh zĳn oor afsneed of omdat
Brel met zoveel vrouwen aan-
papte, dat hun kunst daardoor
in waarde vermindert? Ik ben
ook niet van plan om mĳn co-
vers van hem af te voeren.’

Deftige mens
Acteur Alex Van Haecke, be-
kend van ‘Galaxy Park’ en
‘Zone Stad’, was in de jaren
zestig verslingerd aan de Mer-
sey Beat van onder andere The
Beatles en The Shadows met
Cliff Richard. ‘Die laatste was
minder wild dan The Beatles of
The Rolling Stones en daarom
is het nieuws over dat politie-
onderzoek zo verrassend’, zegt
Alex. ‘Cliff is altĳd een gentle-
man geweest. Een verzorgde en
deftige mens, zo leek het. Je
moet natuurlĳk wel oppassen
met voorbarige conclusies.
Waarom heeft het dertig jaar
geduurd voor die klacht is on-
derzocht? Ik betwĳfel toch of
dit waar is.’
De officiële Belgische fanclub
van Cliff Richard is al een tĳd

geleden opgedoekt bĳ gebrek
aan leden, maar toch zĳn er
nog superfans, zoals Freddy
De Neve. De 63-jarige gepensi-
oneerde Aalstenaar is al een
halve eeuw een trouwe volge-
ling van Cliff en zĳn Shadows.
Toen die eerder dit jaar een af-
scheidstournee hielden, was
Freddy er drie keer bĳ: in Lon-
den, Rotterdam en Brussel.
Zelfs voor optredens van Cliff
Richard-coverbands reist
Freddy naar het buitenland. 

Christelijk
Onnodig te zeggen dat de be-
schuldigingen van pedofilie
moeilĳk te verteren zĳn voor
Freddy. ‘Ik vind het bĳzonder
ongeloofwaardig’, zegt hĳ. ‘Je
weet nooit, maar ik geloof het
toch niet. Cliff is erg christelĳk
en probeert altĳd goed te doen.
En dan zou hĳ zoiets doen met
een jongen? Het is echt te
 hopen dat het onderzoek hem
vrĳpleit, want anders heeft hĳ
geen mooie fin-de-carrière.’
Zelfs indien de beschuldigin-
gen waar blĳken, zal Freddy
zĳn idool niet laten vallen.
 ‘Iedereen begaat eens een mis-
stap. Kĳk maar naar koning Al-
bert’, zegt de man. ‘Ik blĳf hoe
dan ook nog elke dag van zĳn
muziek genieten.’
Freddy zal helaas een tĳdje niet
meer naar concerten van zĳn
idool kunnen, want de zanger
heeft al zĳn geplande concer-
ten afgezegd nadat de aan-
klacht tegen hem bekend werd.
n GVG

Camera’s filmen de 
politie-inval bij Sir Cliff.

MOEILIJKE KEUZE

‘Steeds meer Vla-
mingen kiezen
ervoor om niet
gereanimeerd te

worden’, aldus huisarts Marc
Cosyns, verbonden aan UGent
en bestuurslid van Recht op
Waardig Sterven (RWS). Die
vereniging zet zich in voor een
menswaardig levenseinde,
waarbĳ u zelf kan aangeven
wat u wel of niet wilt wanneer
het einde nadert. ‘Dat gaat dan
over reanimatie, maar ook
over sondevoeding of beade-
ming. Het is wel belangrĳk
om hier met je familie en huis-
arts over te praten, zodat zĳ

Wie niet
gereanimeerd wil
worden, kan die

boodschap sinds dit
jaar duidelijk maken

via een speciaal
hangertje. Het blijkt
een succes. ‘Al 690,

vooral zieke bejaarde
mensen vroegen zo’n
hangertje aan’, zegt

Marc Cosyns. 

Steeds meer Vlamingen         

‘We moeten
niet alsmaar

voor God 
willen spelen’

Petrus liet ‘Stop,
niet reanimeren’
op zijn lichaam
tatoeëren. 

Petrus liet ‘Stop,
niet reanimeren’
op zijn lichaam
tatoeëren. 
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dat zĳ weten wat je wilt. En het
verplicht je goed na te denken
over deze beslissing.’ De papie-
ren wilsbeschikking wordt sinds
dit jaar aangevuld met een han-
gertje. ‘Al 690 personen dragen
de boodschap om de hals dat ze
niet gereanimeerd willen wor-
den, vooral ouderen. Ik wil wel
benadrukken dat RWS niet zo-
maar tegen elke reanimatie is.
Onze eerst reflex moet toch blĳ-
vend zĳn om onbekende patiën-
ten te reanimeren.’

Tatoeage
Iemand die wél duidelĳk aan-
geeft dat het niet meer hoeft, is
de 74-jarige Petrus De Pauw uit
Lot. Hĳ liet ‘Stop, niet reanime-
ren a.u.b.’ op zĳn borst tatoeë-
ren. ‘Een weloverwogen beslis-
sing’, zegt de sportieve
zeventiger. ‘We moeten niet als-
maar voor God willen spelen.
Tegenwoordig is men geneigd
om iemand koste wat het kost in
leven te houden. Maar met welk
resultaat? Er zĳn mensen die
daarna verder kunnen leven als
voorheen, maar er zĳn er even-

goed die volledig verlamd ach-
terblĳven. En wat dan? Ik wil
dat risico niet nemen. Wanneer
mĳn hart het begeeft, dan is het
gedaan.’

Gebroken ribben
Voor Petrus zĳn reanimaties
geen ver-van-mĳn-bedshow. Hĳ
zag al drie sportmakkers ineen -
stuiken, alle drie werden ze nog
gereanimeerd, geen van hen
overleefde het. ‘Maar zo braken
ze wel nog al hun ribben alvo-
rens te sterven. Die reanimaties
hadden geen zin en deden meer
kwaad dan goed. Mĳn dokter
kent mĳn mening, mĳn vrouw
en kinderen ook. En zĳ respec-
teren mĳn keuze. Elk van hen
heeft een kopie van mĳn wils-
verklaring, maar om het zekere
voor het onzekere te nemen, liet
ik de boodschap op mĳn borst
tatoeëren. Ik weet wel niet of
een hulpverlener daar rekening
mee houdt.’

Plantje
Jan Bollen van de Belgische Be-
roepsvereniging van Ambulan-

cediensten vindt het goed dat
mensen zichzelf de vraag stellen
of ze wel of niet gereanimeerd
willen worden. ‘We moeten le-
ren beseffen dat reanimatie lang
niet altĳd een wondermiddel is’,
zegt hĳ. ‘Een zeventigjarige
heeft nog maar acht procent
kans om een reanimatie te over-
leven. En van die acht procent
loopt de helft zware hersen-
schade op. Zĳ zĳn nadien vaak
gehandicapt of in ’t ergste geval
moeten ze verder leven als een
plantje. Maar ook al vermoeden
wĳ dat het niet goed zal komen,
als ambulancier mógen wĳ de
reanimatie niet stopzetten, tenzĳ
er een wilsbeschikking is. Wĳ
zĳn immers geen artsen. Dat
maakt het voor ons al eens
moeilĳk. Wanneer we een

zwakke hoogbejaarde moeten
reanimeren, stellen wĳ ons ook
wel eens de vraag: is dit wel
juist? Maar wanneer die per-
soon vooraf niet heeft stilge-
staan bĳ deze situatie en geen
wilsbeschikking heeft, staan wĳ
machteloos. Dan móeten we
wel reanimeren, tot de dokter
aangeeft dat het zinloos is.’

Checklist
Koen Monsieurs is hoofdarts
op de spoedafdeling van het
UZA en zetelt tevens in de
 Europese reanimatieraad. Hĳ
heeft een dubbel gevoel bĳ het
groeiend aantal wilsbeschik-
kingen. ‘Sommige zien eruit
als een checklist’, vertelt hĳ.
‘Mensen kunnen daarop aan-
vinken wat ze niet meer willen.
Dialyse, beademing, antibiotica
en reanimatie zĳn maar enkele
voorbeelden. Maar ik vind zo’n
checklist weinig genuanceerd.
Neem nu de reanimatie. Een
dertiger die een hartstilstand
krĳgt en meteen goed geholpen
wordt, kan zĳn oude leven
weer oppikken. Dat is com-
pleet anders dan een hartstil-
stand als gevolg van een sle-
pende, uitzichtloze ziekte.
Welke situatie had die patiënt
in gedachten toen hĳ zĳn wils-
beschikking schreef? Bespreek
zulke wilsbeschikkingen dus
met een arts. Niet om je van
mening te doen veranderen,
wel omdat het ons meer zeker-
heid geeft dat je er goed over
hebt nagedacht. Soms hebben
mensen een fout beeld van rea-
nimatie. ’t Is echt niet zo dat
wĳ iederéén reanimeren en
mensen te allen prĳze in leven
willen houden. Een natuurlĳke
dood moet je kunnen aanvaar-
den. Maar een vĳftiger die
plots een hartinfarct krĳgt, kan
baat hebben bĳ een reanimatie.
Tien à twintig procent van de
mensen die wĳ reanimeren
komt erdoor.’ n KAV

          weigeren reanimatie

‘Bespreek je
wilsbeschikking met
een arts, het geeft
aan dat je er goed
over hebt nagedacht’
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