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(Van onze. rtvlkuns~redactie)
In 1924 deed hij eindexamenen een Datzelfdejaar reisde hij door Indo· -:_" ·,
jaar later verstigde hij zich in
nesië.Frid bleefdaar hangen toen
Een treuriger einde had voor Géza
Amsterdam.Daar.schreefhij aan
hem werd gevraagd dirigent te
. Frid . niet ' kunnen. worden" beeen suite voor orkest die in 1930
wordenvan het RadioPhilharmo. dacht.'Na iri.een Bergensveriórin Parijs voor het eerst werd uitnisch Orkest van Jakarta. Eind
gingstehuis';ernstige brandwon-· gevoerd. De dirigent was Pierre
1949 droeg Nederland de souveden te hebben opgelopen;' ove:r:.. Monteux,die ook veel werk van
reiniteit over Indonesïe en Frid
leed;hij.in ;denacht van clinsd.ag Igor Strawinksy ten doop hield.
keerde terug naar Nederland. ~
. oP woensdag.:.i\lscomponist,laat
Al snel kenmerktezijn leven zich Daar componeerdehij onder meer .
hij een rijkoeuvre achterplus nadoor een groot aantal concertreide opera 'De zwarte bruid' (voor
tuurlijk een schat aan herinnerinzen waarop hij samenwerktemet
het boekenbal 1959), een concert
gen voor wie hem kende.
tal van grote musici van die davoortweepiano's, het ballet 'Luc' 1
. .
•
gen.Maarookmetandere kunstetor et emergo'ter herinneringaan
Ftid werd geborenin het Hongaarse
naars onderhield hij nauwe conde watersnoodramp, een reeks
Maramarossziget op 25 januari
tacten. Zo voerde hij een jarenstrijkkwartetten en een hymne
. 19,05" Het was.bepaald een muzilange correspondentie met de
aan de arbeid voor mannenkoor
·kaleomgeving,want al op zesjaDuitse schrijver ThomasMann.
en orkest. Op zijn concertreizen
rige l~eftîjdbegón hij een carrière
bezocht hij onder andere Israël,
als wonderkinden tweejaar later
Rusland, Turkije, Italië, Surinadeed"hi] zlj11intrede in de eerme,de Antillen,Venezuela,de VS
bieçiwaa!~~g~
wereldvan het con- Verzet
en in 1971 concerteerdehij in zijn
servatoriumm.Budapest.
geboorteplaats.
W~tzijn leraren betreft kon hij het Ondertussenbleefhij ookcompone- · · daar moeilijkbéter treffen. Twee
ren. In 1932 ontstond een diverti- Fnd was in de jaren zestig hoofdlevan de componistendie de Honmento voor strijkers en in 1934
raar kamermuziek aan het
gaarse..:muziek.: een wereldnaam
een concert voor piano en koor.
Utrechts -conservatorium.Tweebezorgdenhielden.zich daar .met
De oorlog onderbrak zijn carrièmaal won hij de muziekprijsvan
hem.bezig, Zoltiin-Kodálybracht
re. Frid ging in het kunstenaarsAmsterdam en uiteindelijk viel
hemde principesvan het compo- verzeten liet pas in 1945 weervan
hem ooknogkoninklijkewaardeneren bij en niemand minder dan
zichhoren.In 1948 werd hij genaring te beurt toen hij werd beBela Bartök ontfermde zich over
turaliseerd tot Nederlander en
noemd tot ridder in de Orde van
zijn pianotal'!mieh.Later·zou hij
publiceerde hij zijn eerste grote
Oranje-Nassau. Frid was tevens
vooral:naamkrijgen als vertolker
na-oorlogse werk, een 'fantasie
regelmatig deelnemer aan het
van Bartóks werk.
symphonique'.
HoogovensSchaaktoernooi.
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Zoon wijt dood Géza Frid aan beleid tehuis
vend kan verbranden." Volgens Frid
Van onze correspondent
was de verpleegster twee etages hoger
JOEP AUWERDA
bezig een 'kamer schoon te maken.
ZAANDAM - De verpleegster
"Een collega, die naast de badkamer
, ging weg. Het water liep uit het
.aan het werk was, hoorde mijn, vader
bad. Warm, nee heet water van wel, maar zei: 'Meneer Frid schreeuwt
zeventig, tachtig graden Celsius wel vaker', en liet hem nog een tijdje in
kwam ervoor in de plaats. De man het bad zitten. Toen ze naar hem toe'in het bad schreeuwde het uit, ging, raakte ze ook nog in paniek en
maar de hulp kwam te laat. Toen ging op zoek naar de hoofdverpleegkunde hoofdverpleger hem uit bad dige, Die heeft mijn vader ten slotte uit
haalde, hingen de vellen aan zijn bad gehaald."
Iijf,
De 85-jarige' componist en pianist Onderzoek
GézaFrid overleed woensdag, twee weDe provinciale inspectie voor de beken na het noodlottige ongeval, aan de jaardenoorden in Noord-Holland heeft
gevolgen van zijn tweede- en derde- de 'zaak in onderzoek. Ze had oorsprongraads brandwonden. Zijn zoon Arthur kelijk donderdag of vandaag rapport
1 Frid treedt in de publiciteit, niet alleen
willen uitbrengen aan Gedeputeerde
om erop te wijzen dat Frid méér is geweest dan een dementerende oude man
wiens dood een kort politiebericht
waard was, maar ook om de toestanden
in het verzorgingstehuis De Haemstede
aan de kaak te stellen.
De Haemstede is een particulier geleid bejaardenoord in de Noordhollandse kustplaats Bergen. Volgens Arthur
Frid heeft het slechte management van Staten van Noord-Holland, maar wacht
het tehuis alles te maken met de dood nu een onderzoek door de rijkspolitie
, van zijn vader. "De directie en de hoofd- af. De officier van justitie. in Alkmaar
verpleegkundige hadden nooit mogen heeft het politie-onderzoek in gang getolereren dat een demente man in bad zet. De directie van De Haemstede wil
alleen werd gelaten. Volgensde directie geen journalisten te woord staan, zois de verpleegster die mijn vader in bad lang het onderzoek loopt.
heeft gedaan, twee à drie minuten weg
Frid verwacht dat het onderzoeksvergeweest, om in een kamer grenzend aan slag van de provinciale inspectie negade badkamer werk te doen. Dat zou tief zal uitvallen voor De Haemstede.
nodig geweest zijn: bezuinigingen en Nu al staan vier à vijf kamers leeg en
tijdgebrek."
verwijst de indicatiecommissiegeen beFrid heeft met een aantal betrokke- jaarden meer door naar De Haemstede,
nen en getuigen gesproken en voor hem. ·totdat het onderzoek is afgerond. .
staat vast dat de verpleegkundige nooit
Wat zou een negatief onderzoeksretwee à drie minuten kan zijn wegge- sultaat voor consequenties kunnen hebweest. "Dat moet langer geweest zijn. . ben voor het tehuis?
Ga maar na, in die tussentijd is het bad
Ç. Ockeloen,hoofd van het provincialeeggelopen en is het weer zo ver met Ie bureau ouderenbeleid daarover: "Er
heet water volgelopen dat "iemand Ie- zou' een boete opgelegd kunnen wor-

den, in overleg met de officier van justitie. We kunnen verscherpt toezicht
gaan houden, of dringend adviseren dat
de opbouw van het personeelsbestand
veranderd moet worden."
Is sluiting- van het tehuis ook een
mogelijkheid?
"Dat is de meest extreme maatregel
die GS kunnen nemen. In dat geval
moeten er structurele fouten gevonden
worden. Probleem is echter dat ,we de
oplossing niet over de ruggen van /de
'bewoners mogen·spelen. Ze mogen niet
de dupe worden van slechte zorg, maar
ook niet van een sluiting, omdat er incidenteel iets niet goed is gegaan."
Ockeloennoemt het ongeluk dat Géza
Frid is overkomen een "triest bedrijfsongeval". "Een demente man .màgniet
alleen gelaten worden in bad, maar dat

"Demente man had nooit alleen
in bad gelaten mogen worden" ·

bejaardenzorg. Daardoor is er per bejaarde minder geld beschikbaar."
In Noord-Holland draaien, momenteel twintig bejaardenhuizen onder een
particulier bewind. In het provinciale
Plan voor Verzorgingstehuizen is vastgesteld 'dat het aantal particuliere bejaardenoorden van 1986 tot 1991 moet
zijn teruggelopen van 36 tot acht. Bijdie
acht is ook De Haemstede.
De provincie wil voor elkaar krijgen
dat De Haemstede een stichtingsvorm
krijgt, zodat de .continuïteit van het tehuis is gewaarborgd. De directie voelt
daar niet zo veel voor, omdat dan de
ondernemersvergoeding besteed moet
werden aan een directeur in dienstverband. De huidige directrice zou daarvoor dan niet meer in aanmerking komen, omdat ze al 65 is.
Arthur Frid vindt dat het huidige
beleid in het tehuis zo niet langer kan
doorgaan. Nu de affaire met zijn vader
in de publiciteit is gekomen, krijgt hij
'steeds meer verhalen te horen over de
slechte behandeling die sommige bejaarden in De Haemstede ten deel valt. ·
,Over een vrouw die een nacht met een
gebroken heup op de grond heeft gelegen. Over de bejaarde die het in zijn bed
had gedaan en "'s morgens de eerste
zou zijn om hulp te krijgen".
Frid verkeert in de rare positie dat hij
het bestuur voorzit van de concurrent
van De Haemstede, de non-profit-instelling De Marke. Een bejaardenhuis voor
95 inwoners, dat eveneens in Bergen
staat. "In een dorp laad je al snel de
verdenking op je dat je de.zaak aanpakt
om De Haemstede, toch een concurrent, een trap na te geven. Dat is onzin.
Maar het is wel verwarrend. Ik treed in
de publiciteit omdat de directie een
doofpot-reactie vertoont en de feiten
verdoezelt. Het gaat er mij om dat het
management daar verbetert, dat de
hulp beter wordt."
·

.
kan ook in andere tehuizen gebeuren.
Ook in niet-particuliere tehuizen."
Wat is er waar van de kritiek dat
particulier geleide huizen, waarvan er
nu twintig zijn in Noord-Holland, uit
zijn op winst, dat de verzorging er slechter is dan in bestuurlijk geleide tehuizen, en dat er vaker wantoestanden
heersen?
"Er zijn goede en. slechte tehuizen.
Die vind je zowel onder particulier geleide als onder bestuurlijk geleide huizen. Wel is het zo dat particuliere tehuizen tegenwoordig een budget krijgen,
. waarin een ondernemersvergoeding is
opgenomen. In De Haernsrede doet de
directrice helemaal geen werk, geen
verzorgend en geen managementswerk.
De ondernemersvergoeding die zij
krijgt, komt dus niet ten goede aan de . Zie
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