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A

chttien. Ach, bestond er een
magischer woord? Wat klonk
dat aanlokkelijk in de jaren dat
ik nog niet eens tien was. Met achttien was je groot, wist ik, volwassen.
Ik had een oom die me jaar in jaar
uit lekker maakte met de verzekering dat hij me op mijn achttiende
verjaardag mee uit zou nemen in
Amsterdam. Amsterdam! Nog zo’n
woord boordevol beloftes in mijn
oren, al was ik er nooit geweest.
Ik had nog een oom. Maar die had
ik niet meer. Of nooit echt gehad.
Want die was op zijn achttiende gefusilleerd door de Duitsers.
Een moeilijk woord, gefusilleerd,
dat ik heel jong al kende. Omdat mijn
moeder me vertelde over haar broertje in het verzet. Het was de duistere

Met achttien was je
groot, volwassen

Oud-topmarinier Peter
van O. betaalt niet zo’n torenhoge prijs voor zijn verslaving als de jarenlange celstraf die De J. boven het
hoofd het hoofd hangt. Tegelijkertijd heeft hij wel een
enorme optater gekregen
van wat er is gebeurd. Tegen
de voormalig terreurbestrijder wordt zestig uur werkstraf geëist. Zijn grootste
gokgekte duurt maar een
paar weken. Er komt een
einde aan wanneer een collega aan de bel trekt bij de

houden. De Joego’s hebben
het juist op hem gemunt
omdat de elitemilitair in
1997 betrokken was bij de
aanhouding van oorlogsmisdadigers in voormalig
Joegoslavië. Een van zijn
slachtoffers schetst hoe Van
O. het verhaal zeer gedetailleerd tot en met de claim dat
de criminelen een foto van
zijn zoon hebben en met
tranen in zijn ogen vertelt.
Omdat mariniers elkaar
nooit in de steek laten, geeft
hij hem geld zonder veel

Het zijn extreme voorbeelden van waarmee volgens de
de meest recente cijfers
(2016) 80.000 Nederlanders
worstelen. Wat omvang is
gokverslaving volgens onderzoek in opdracht van het
ministerie van Veiligheid en
Justitie een met alcoholisme vergelijkbaar probleem.
Verslavingsdeskundige
Marco Smit vindt het de
hoogste tijd het taboe te
slechten dat er volgens hem
op deze verslaving rust.
„Het is een verslaving
waarbij
mensen
grenzen die je normaal niet overgaat,
wel overschrijden.
Ergens in hun
hoofd is er altijd dat
stemmetje:
Hier
kom ik wel mee
weg.
Natuurlijk
raak je niet zomaar
gokverslaafd. Je moet gevoelig zijn voor verslavingen, maar als dat zo is en je
komt zoals deze marinier in
een mindere periode dan
zijn alle factoren er voor een
succesvolle start van je verslaving. Verslaafden gaan
voor de rush die ze bij de
eerste keer gokken krijgen.
Daarna proberen ze verliezen goed te maken. Wat natuurlijk nooit lukt omdat de
bank altijd wint. Ik zie zelfs
babyboomers hun pensioentjes erdoorheen jagen.
Alleen kom je er bijna niet

’Juist mensen met het
karakter van een jager zijn
oververtegenwoordigd’
marineleiding. Hij wantrouwt de verhalen waarmee Van O. duizenden euro’s bij collega’s leent om
zijn gokverslaving te bekostigen.

Joego’s

Terecht, zo oordeelt Justitie. Er is volgens het OM
sprake van oplichting omdat de marinier zijn maten
wijs maakt te worden afgeperst door Joegoslavische
criminelen. Hij zou het geld
nodig hebben om hen bij
hem en zijn kinderen weg te

vragen te stellen.
Van O. wordt ontslagen en
zit tot de dag vandaag zonder werk. Mocht hij weer
aan de slag komen dan moet
hij een lening van 44.000
euro terugbetalen. Daarmee werden een hele rits
schuldeisers schadeloos gesteld. „Het is een uitdaging”,
zegt Van O. over het elke
maand proberen rond te komen in typisch defensiejargon. In zijn stem klinkt vermoeidheid door.
De gekneusde levens van
Mark de J. en Peter van O.

vanaf. Je moet hulp hebben.
Daarom is het belangrijk dat
het taboe eraf gaat. Mensen
moeten weten dat iemand
hulp nodig heeft.”

Gokken in Nederland
In totaal vergokken we in ons land
jaarlijks dik 2,3 miljard euro volgens de
Kansspelautoriteit die namens het ministerie van Veilligheid en Justitie toeziet op
de sector. Meest in trek zijn de loterijen
die bijna de helft van alle vergokte euro’s
incasseren. Op de voet gevolgd (42 procent) door gokhallen en automaten in de
horeca en casino’s.
De groeimarkt bij uitstek is online
gokken. Volgens schattingen spelen nu
zo’n 470.000 landgenoten bij bestaande
buitenlandse sites. Ze zijn daarmee goed
voor 300 miljoen euro speelomzet. Het
gaat om sites als Pokerstars waar Mark
de J. er grote sommen geld doorheen
joeg. Hoewel er niet tegen wordt opgetreden, is dit illegaal want de aanbieders
hebben geen vergunning om in ons land
actief te zijn. De wet op de Kansspelen is
een halve eeuw oud en voorziet nog niet
in internetgokken.
Omdat de wetgever de gokeuro’s die
weglekken graag zou belasten en verslaving wil tegengaan wordt er al jaren
gesproken over het toelaten van online
aanbieders op de Nederlandse markt. Dit
is een politiek gevoelig onderwerp en
daardoor verloopt het opstellen van
nieuwe wetgeving traag. Volgens Haagse
ingewijden zal het in 2019 op zijn vroegst
zo ver zijn.

wolk die altijd met haar mee zou
reizen, de schaduw die over ons gezin hing.
Lang meende ik dat mijn oom toch
echt wel een heel leven gehad had.
Hij was tenslotte gewoon volwassen
toen hij doodgeschoten werd. Idiote
gedachte.
Het is een raadsel dat wij elkaar zo
vaak verstaan. Zoveel woorden die
pas in de loop van de tijd hun invulling krijgen, of die totaal van betekenis veranderen. Zoveel dat heel persoonlijk is.
’Amsterdam’, de stad waar ik na
m’n achttiende te wonen kwam, staat
nu voor oneindig veel meer dan de
vage spannende beloftes uit m’n
kindertijd. En ’achttien’ lijkt me al
decennia juist ongehoord jong.
Bij het woord ’gefusilleerd’ denk ik
áltijd aan m’n moeder. En m’n moeder, die dacht bij ’broertje’ levens-

Niemand had het over
jongens als mijn oom
lang aan het jongetje met wie ze giechelend als kind afwisselend ’vieze’
en dan weer ’mooie woordjes’ uitwisselde voor het slapen gaan, vanuit
hun bedjes.
Want toen ze definitief richting de
dood dreef, nog maar een beetje kon
praten, vertelde mijn vader haar in
het ziekenhuis: ’Je broertje heeft
gebeld.’ Dat kon er nog maar een zijn.
Maar mijn moeder reageerde met
een hoopvol: ’Jef?’ – die op dat moment al ruim een halve eeuw dood
was.
Natuurlijk had ik hier vorige week
over willen schrijven. Dodenherdenking. Maar het gekrakeel over wie
waar waarom herdacht mocht worden stond me in de weg.
Niemand had het daarbij trouwens
over jongens als mijn oom. Daarom
zette ik zijn naam hierboven.
Liesbeth Koenen is taalkundige
www.liesbethkoenen.nl

