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FRANSE COMAPATIËNT NA JARENLANGE STRIJD OVERLEDEN

Hoe een symbooldood Frankrijk verdeelt
Vincent Lambert is dood. De 43-jarige man lag na een verkeersongeval in 2008 in een coma. Na meer dan tien jaar
juridisch getouwtrek mocht de behandeling deze week worden stopgezet.

VAN ONZE CORRESPONDENTE IN PARIJS JOLIEN DE BOUW

Volgens de artsen in het ziekenhuis in Reims was Lamberts hersenbeschadiging onomkeerbaar en zou
hij nooit uit zijn vegetatieve toestand ontwaken. Zonder dat hij zich ook maar ergens van bewust was, raakte zijn
familie verwikkeld in een juridische en religieuze strijd. De familie Lambert viel uiteen in twee clans. Aan de ene
kant zijn strenggelovige ouders en één van zijn zussen, die zich gesteund voelden door de Franse wet die
euthanasie verbiedt. Langs de andere kant zijn vrouw, zijn neef en vijf andere broers en zussen die vonden dat
zijn leven rekken geen zin had.
De zaak ging van rechtbank naar rechtbank. Soms trokken zijn ouders aan het langste eind, dan weer zijn
vrouw. Het leven of sterven van Lambert beroerde jarenlang binnen- en buitenland. Tot in het Vaticaan. Na het
nieuws van het overlijden schreef de paus op Twitter dat ‘God Vincent Lambert in zijn armen zal verwelkomen’.
‘Laten we niet bouwen aan een beschaving die zich ontdoet van mensen van wie we het leven niet meer waardig
vinden.’
PARIJS

Euthanasiedebat heropenen
Iedereen lijkt een mening te hebben over het leven van Lambert. Toen de beslissing was gevallen dat zijn
behandeling mocht worden stopgezet, kwamen honderden mensen bij elkaar om te bidden en te zingen voor de
man. Na een eerdere uitspraak in mei stapten ook al eens honderden mensen met spandoeken ‘Vincent est
vivant’ en ‘Macron assassin’ (‘Macron moordenaar’) naar het Elysée om de president te vragen tussenbeide te
komen.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190711_04505778
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President Emmanuel Macron wou zich niet mengen in de zaak, schreef hij op
Facebook. ‘Als burger heb ik de situatie meer dan tien jaar gevolgd. Zoals alle
‘Het is niet triest. Het is een
Fransen stelde ik me de vraag wat ik zelf zou doen, wat mijn familie zou doen.
opluchting. De ratio neemt
Maar als president is het niet aan mij om een besluit dat onder de
opnieuw de bovenhand’
verantwoordelijkheid van artsen valt en dat in overeenstemming is met onze
wetten, op te schorten.’
FRANÇOIS LAMBERT
Politiek Frankrijk was verdeeld over de situatie. Tot spijt van zijn neef
Neef Vincent
François. ‘Vincent is een politieke kwestie geworden in plaats van een mens.’
Rechtse politici zoals François-Xavier Bellamy (Les Républicains) zegden dat
‘geen enkel leven het niet waard is geleefd te worden’. Marine Le Pen (RN)
haalde uit naar justitie die ‘iemand in feite ter dood veroordeelt’.
Linkse politici schaarden zich achter de artsen en willen het debat over de Franse euthanasiewet heropenen.
Oud-president François Hollande trachtte dat in 2016 ook, maar stuitte op veel verzet. Toch kreeg hij er een wet
door die artsen het recht geeft om een medische behandeling stop te zetten als die zinloos is geworden.
dS VIDEO - Honderden mensen houden stille wake voor Vincent Lambert. De Standaard

Yannick Jadot van Ecologie-Les Verts zei dat Frankrijk een voorbeeld moet nemen aan de Belgische wet, die
een familiale hiërarchie vastlegt. De beslissing om een ‘zinloze’ behandeling al dan niet stop te zetten ligt in eerste
instantie bij de partner, dan bij volwassen kinderen en daarna bij de ouders. Bij ons zou een getouwtrek zoals in
Frankrijk niet mogelijk zijn.

Staatsmisdrijf
‘Het is niet triest. Het is een opluchting’, zei François Lambert. ‘De ratio neemt opnieuw de bovenhand en hij is
verlost uit zijn lijden. We hopen dat de “affaire-Lambert” vandaag kan stoppen en dat het vervolg in intieme
kring kan gebeuren.’
Of dat zo zal zijn, valt te betwijfelen. De ouders van Lambert hebben al een klacht ingediend tegen de arts van
hun zoon voor ‘opzettelijke doodslag’. Zijn dood is in hun ogen een crime d’état en daar moet iemand voor
opdraaien.
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