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SSommige concerten blijven je altijd bij. Eén daarvan is het 
optreden van de Zwitserse cellist Beat Richner in het kinder-
ziekenhuis Yavarman VII in Cambodja. In 2010 fietste ik vijf 
maanden door Azië, waarbij het zien van de tempels van Angkor 
Wat in Cambodja hoog op mijn verlanglijstje stond. Toen ik de 
stad Siem Reap binnen fietste viel mijn oog op een bord waarop 
met sierlijke letters stond geschreven: ‘Beatocello, every Saturday 
Night in Concert! ’ Ook in de Lonely Planet werden de zaterdag-
concerten van Dr. Beat Richner, die optrad onder de artiesten-
naam Beatocello, aangeduid als absolute aanrader.
Die avond nam ik plaats tussen groepjes backpackers, gepensio-
neerde westerlingen en andere toeristen in een koele vergaderzaal 
van het kinderziekenhuis waar de airco op de hoogste stand 
stond. Niet lang daarna verscheen er een wat oudere, gezette 
man op het podium met zijn cello. Met zijn ogen dicht speelde 
hij een van Bachs Cellosuites, begeleid door zijn duidelijk zicht-
bare en hoorbare ademhaling. Vervolgens zong en speelde 
Richner een eigen lied over Dong en Deng: een verhaal over 
twee kinderen uit Phnom-Penh die gebukt gingen onder het 
schrikbewind van de Rode Khmer. Na afloop van het lied sprak 
Richner: “De cello is mijn wapen en tevens mijn menselijke stem. 
Ik ben niet aangesloten bij een politieke organisatie of andere 
instellingen. Ik ben hier om kinderlevens te redden en daarbij 
kunt u mij helpen!”

GERUÏNEERD LAND
Richner wilde aanvankelijk cellist worden, maar koos uit idea-
lisme toch voor pediatrie (kindergeneeskunde). Gedurende zijn 
studietijd in Zürich trad hij op in theaters en speelde hij op straat 
als de clowneske Beatocello. Zijn repertoire bestond voorname-
lijk uit solowerken voor cello en eigen nummers waarin hij poli-
tieke en poëtische teksten verwerkte.

Na de afronding van zijn studie geneeskunde vertrok Richner in 
1974 voor het eerst naar Cambodja, omdat hij voor het Rode 
Kruis werd uitgezonden naar het kinderziekenhuis Kantha Bopha 
in Phnom-Penh. Aan zijn verblijf kwam abrupt een einde toen 
Pol Pot in 1975 met het Rode Khmer-leger de stad binnenviel. 
Alle buitenlanders moesten het land zo snel mogelijk verlaten en 
na terugkomst in Zürich begon Richner een eigen praktijk. 
Na de oorlog kreeg Richner in 1991 een uitnodiging van de 
Cambodjaanse koning Norodom Sihanouk om het compleet 
verwoeste kinderziekenhuis Kantha Bopha weer op te bouwen. 
Richner zei hierover: “Ik wilde eigenlijk helemaal niet weg uit 
Zwitserland, maar kon zijn verzoek niet weigeren omdat bijna 
alle artsen waren vermoord en ontelbare zieke en ondervoede 
kinderen dringend hulp nodig hadden.” Nadat Richner de 
Kantha Bopha Foundation had opgericht, vertrok hij voorgoed 
naar Cambodja.
Bijna dertig jaar later is Cambodja, door toedoen van Richner, 
maar liefst vijf kinderziekenhuizen, een opvangtehuis voor zwan-
gere vrouwen met hiv en een geboortecentrum rijker. In de 
ziekenhuizen in Siem Reap en Phnom Penh krijgen alle 

Zwitserse arts redde met eigen cellospel miljoenen kinderlevens
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In het straatarme Cambodja krijgen duizenden kinderen jaarlijks gratis eerste klas medische zorg. 
Dat gebeurt in vijf kinderziekenhuizen in Phnom-Penh en Siem Reap, die bijna volledig op 
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In 2017 werd Beat Richner ernstig ziek en keerde hij 
voor behandelingen terug naar Zwitserland. Daar 
stierf hij op 9 september 2018 op 71-jarige leeftijd. Na 
zijn dood werd door koning Norodom Sihamoni een 
rouwperiode van honderd dagen in Cambodja afge-
kondigd. De as van Richner werd in een boeddhisti-
sche stupa geplaatst dat voor het kinderziekenhuis 
Yavarman VII staat in Siem Reap. Volgens de gegevens 
van de Kantha Bopha Foundation behandelde Richner 
in de ruim 25 jaar dat hij werkzaam was in Cambodja 
meer dan 18 miljoen kinderen. 
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kinderen gratis medische zorg. Daarnaast is er in Siem Reap een 
opleidingscentrum voor artsen. De ruim 2500 artsen die in alle 
ziekenhuizen werkzaam zijn, zijn op een paar westerlingen na, alle-
maal afkomstig uit Cambodja en omliggende landen.

BOTSENDE IDEALEN
Richner leidde een eenvoudig leven waarin hij zich focuste op twee 
dingen: de ziekenhuizen en de cello. Hij werkte twaalf uur per dag, 
nam nooit vakantie en had niet eens een eigen kantoor. Iedere 
ochtend om half zeven nam hij in de personeelskantine de dag door 
met zijn artsen en at daarbij als ontbijt steevast twee hardgekookte 
eieren. Ondanks zijn drukke bestaan studeerde hij iedere dag om half 
vier ’s middags cello. Naast de reguliere concerten in het ziekenhuis in 
Siem Reap gaf hij jaarlijks een benefietconcert in Zwitserland voor 
zijn Foundation. 
De Frans/Zwitserse filmmaker Georges Gachot volgde Richner 
vanaf 1997 en maakte zes documentaires over zijn leven, waaronder 
Bach at the Pagoda uit 1997 en L’ombrello di Beatocello uit 2012. In de 
documentaires worden onder meer Richners ideeën over gratis 
gezondheidszorg voor alle Cambodjaanse kinderen uitgelicht. Hij 
zegt hierover: “Wanneer een familie voor een ziek kind moet betalen 
zijn er twee opties: ze komen niet, of ze verkopen een koe of een stuk 
land waardoor ze het nog moeilijker krijgen.” Richner zorgde er ook 
voor dat families reiskosten krijgen om met hun zieke kind naar het 
ziekenhuis te gaan. 
De Kantha Bopha ziekenhuizen zijn 24 uur per dag open voor patiënten. 
In Cambodja is tuberculose (tbc) doodsoorzaak nummer één. Veel inwo-
ners leven onder de armoedegrens en zijn daardoor ondervoed. Omdat 
tbc het immuunsysteem aantast, hebben vooral kinderen vaak meer kans 
op andere ziektes zoals dengue (knokkelkoorts), malaria en hiv.
Toch stonden de idealen van Richner vaak recht tegenover de werk-
wijze van andere gezondheidsorganisaties. Hij zou te dure apparatuur 
en medicijnen hebben aangeschaft en te hoge salarissen hebben uitbe-
taald aan zijn personeel. De arts reageerde altijd fel op deze beschuldi-

gingen: “Het is een misdaad om kinderen in Cambodja en 
andere derdewereldlanden niet dezelfde zorg als in het Westen 
te bieden. Door mijn artsen een goed salaris te geven, 
voorkom ik corruptie, iets wat al te veel voorkomt in dit land.”

GEVANGENE IN EIGEN ZIEKENHUIS
Terug naar 2010, naar het concert in het kinderziekenhuis 
waar Richner zuchtend en puffend de laatste noten speelde 
van zijn recital. Ondanks dat het ijskoud was in de vergader-
zaal, liepen de druppels zweet langs zijn voorhoofd.
De meeste mensen in de zaal zaten aangedaan voor zich uit 
te staren en beseften waarschijnlijk, net als ik, dat in het land 
waar we zo fijn vakantie vierden, ondertussen heel wat 
ellende gaande was. Richner spaarde zijn publiek niet en 
kwam met harde feiten: “U weet misschien dat een hotel-
kamer in het Sofitel hier om de hoek gemiddeld 350 dollar 
per nacht kost? Dat is meer dan een gemiddeld jaarsalaris in 
Cambodja. Ik hoop dan ook dat u uw geld voortaan liever 
uitgeeft aan de 90.000 zieke kinderen die het jaarlijks niet 
zouden overleven zonder uw donatie.’
Telkens weer benadrukte Richner dat hij niet was aange-
sloten bij een politieke organisatie en dat zijn ziekenhuizen 
alleen op buitenlandse donaties draaiden. Ook gaf hij toe dat 
hij zich weleens een gevangene voelde binnen zijn eigen 
ziekenhuis, want hij was degene die de boel draaiende moest 
houden. Die avond eindigde hij met de woorden: “Ik wil u 
danken voor uw komst en zal er niet omheen draaien: ik heb 
bloed nodig voor transfusies, uw geld of beiden. Vervolgens 
liep Richner zichtbaar vermoeid het podium af en kreeg hij 
van de achtergeblevenen een staande ovatie. ‹‹ 

Voor donaties of informatie: www.beat-richner.ch
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