
	  

Door onze redacteur

Stijn Bronzwaer

Rotterdam. Soms slaat er ineens
iemand een arm om hem heen. Om
samen op de foto te gaan. Waarom?
Steve Brown heeft geen idee.

Brown was in een vorig leven hasj-
handelaar: ooit één van de grootste.
Ook al is Brown al meer dan twintig
jaar niet meer als crimineel actief, de
fascinatie van de buitenwereld blijft.
Fans die met hem op de foto willen,
journalisten die hem blijven bellen.
„En dan niet omdat ze willen weten
wat voor weer het wordt.”

Al verslapt de aandacht. In de ja-
ren negentig werd Brown nog plat-
gebeld door journalisten. Soms
kreeg hij „duizenden guldens” voor
een mediaoptreden. Tegenwoordig
belt er ook wel eens een paar maan-
den niemand. „Mijn marktwaarde is
gedaald”, zegt hij. En dat is jammer:
Brown is namelijk bezig met een
nieuw boek.

Maar Steve Brown is geen Hakke-
laar of Klaas Bruinsma. Geen be-
roemdheid als Willem Holleeder, de
ex-crimineel met de hoogste media-
marktwaarde van dit moment.

Waarom zijn we zo gefascineerd
door criminelen? En waarom doen
zowel journalisten en criminelen
mee aan de publiciteitsmachine? Wat
Holleeder betreft is dat een uitge-
maakte zaak, vindt Brown: hij doet
het voor het geld. „Holleeder is
straatstervensleeg. Ken je die uit-
drukking? Hij heeft niks. Geen
piek.” Achttien miljoen euro is Hol-
leeder schuldig aan de staat, die be-
slag heeft gelegd op het geld (2.000
euro per week) dat hij verdient met
zijn columns. Holleeder heeft een
rechtszaak aangespannen om het be-
slag op te heffen.

Holleeder heeft nog een andere
motivatie om de publiciteit op te zoe-
ken: hij kan aan personal branding
doen. Weerwoord geven aan verha-
len die over hem de ronde doen.

Criminelen gebruiken de media,
en de media gebruiken criminelen.
Zo is het altijd gegaan. Toen Bonnie
Parker en Clyde Barrow (Bonnie &
Clyde) begin jaren dertig aandacht
wilden voor hun bankovervallen,
stuurden ze gewoon foto’s naar de
krant. Het in 2002 verschenen boek
Onderwereld-P R van Parool-journalist
Bart Middelburg staat vol voorbeel-
den van Nederlandse criminele net-
werken die journalisten manipule-
ren en gebruiken om ‘zand in de ma-
ch i n e ’ te strooien.

Middelburg beschrijft onder meer
hoe Klaas Bruinsma een verslaggever
van Nieuwe Revu op zijn jacht de Am-
sterdamned meeneemt en trakteert op
dure Meursault-wijn. Steve Brown
gebruikte Pa n o r a m a , dat een reclame-
verhaal over zijn nieuwe partydrug
B-sting publiceerde: een drug die
„wettelijk niet verboden” was en vol-
gens een geciteerde gebruiker „het

mooiste was dat ik op het gebied van
drugs ooit ben tegengekomen”. Na
publicatie was B-sting niet aan te sle-
pen, zegt Brown.

Na een criminele carrière zijn de
media een gewillig slachtoffer voor
criminelen die aan reputatiemana-
gement willen doen. Brown, die
rechten ging studeren, gaf inter-
views aan juridische universiteits-
bladen Fiat Justitia (Rotterdam) en
Novum (Leiden). „Als mijn verhaal in
zulke bladen staat, geloven mensen
dat ik de waarheid spreek”, zegt
Brown hierover. „Juridische bladen
zijn het aan hun stand verplicht de
waarheid te schrijven.”

Meesteroplichter Ari Olivier, beter
bekend als Heer Olivier, kreeg in
1997 zelfs een eigen televisiepro-
gramma over oplichtingspraktijken:
Heer Oliviers wereld. Daar heeft hij tot
op de dag van vandaag profijt van,
vertelt Olivier die nu zijn geld ver-
dient met het maken van schilderij-
en. „Ik kan goed leven van mijn
kunst, vanwege mijn verleden. Hoe

ze over je praten is niet belangrijk, als
ze maar over je praten.”

Waarom laten journalisten zich
hiervoor gebruiken? Een verhaal
over criminaliteit is een verhaal dat
zich makkelijk laat vertellen, vol-
gens hoogleraar straf- en strafproces-
recht Chrisje Brants van de Universi-
teit Utrecht. Een goed criminaliteits-
verhaal leest als een misdaadthriller.
Er zijn slachtoffers en daders, er is
goed en kwaad. In het strafrecht,
waar veel geheim wordt gehouden,
zijn veel journalistieke primeurs te
behalen: belangrijk voor media die
steeds feller concurreren.

En de media schrijven wat de lezer
wil lezen. Want we zijn door crimina-
liteit gefascineerd.

Waarom? Criminaliteit appelleert
aan een basisemotie, zegt bijzonder
hoogleraar mediaopvoeding Peter
Nikken. „We willen geamuseerd
worden door wat anders is dan ons
dagelijkse, saaie leven. Hoe zou het
zijn als ik zelf een crimineel zou
z ij n ? ”

Met de slachtoffers van Holleeder,
deels andere criminelen of welgestel-
den, kunnen we ons maar moeilijk
identificeren. Daarom bewonderen
we Holleeder, en niet Robert M. of de
stelende bankier in krijtstreeppak.
Daarom is het niet zo gek dat Carel
Kuyl, hoofd informatieve program-
ma’s van de NTR, over de uitnodi-
ging van Holleeder voor College Tour
zei dat „de journalistieke nieuwsgie-
righeid groter is dan de bezwaren”.

Maar het zou goed zijn als media
het leven van een crimineel niet zo
zouden romantiseren, vindt Steve
Brown. Want hoe zijn alle media-cri-
minelen ook alweer geëindigd?
Brown somt op: Bruinsma doodge-
schoten, de Hakkelaar weer gearres-
teerd, Charles Zwolsman overleden
in de gevangenis, Greg Remmers zit
vast. Cor van Hout is vermoord. Wil-
lem Holleeder heeft hartproblemen
en is failliet. Zo mooi is het leven van
een mediacrimineel helemaal niet,
wil Brown maar zeggen.

„Weet je wie mij het geweldigst
vinden? De jonge Marokkaantjes”,
zegt Brown. „Ik wil ook gangster
worden, roepen ze. Ga maar stude-
ren, vertel ik ze dan. Dan kun je ste-
len met de pen en de wet in de hand.
Had ik ook moeten doen.”

Huwelijk tussen de media
en de crimineel bestaat al
sinds Bonnie & Clyde

‘Mijn marktwaarde
is gedaald’
Ex-crimineel Steve Brown

Criminelen gebruiken de
media en andersom. Want
het publiek wil lezen over
hun spannende leven.
„Hoe ze over je praten is
niet belangrijk.”


