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Dapper geboren  
 
Volkskrant magazine 

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is een man zonder vrees. Over zijn politieke 
aspiraties denkt hij nog steeds na. ‘IK BEN IN MIJN HART GEEN DEMOCRAAT.’ 

tekst matthijs van nieuwkerk fotografie henk wildschut en raimond wouda 

kent geen vrees? ‘Ik ben eerlijk gezegd nooit bang. Wel alert, maar dat is iets anders. In 
mijn werk moet je ook onverschrokken zijn. Dat kun je niet leren. Zo word je geboren, 
denk ik. Ik was als kind al eigenlijk nooit bang. Daar moet je een beetje geluk mee 
hebben.’ Nooit uw hart in uw keel voelen bonzen? ‘Nee, het is wel een keer gebeurd dat 
mijn linkerbeen zonder dat ik er controle over had plotseling ging trillen. Maar toen 
drukte er ook iemand een afgezaagde loop tegen mijn slaap. Dus dat is geen schande.’ 
Wanneer was dat? ‘In 1982 ben ik ontvoerd geweest. Een actie van twee wanhopige 
criminelen die mij naar Amersfoort hadden gelokt met zogenaamd informatie over een 
onopgeloste moordzaak. Ik werd met een geweer in een auto gedirigeerd en naar een 
boerderij in Drenthe gereden. Geblinddoekt en vastgebonden zat ik daar. Wat waren dit 
voor lui? Was het de raf? Het waren de jaren van de raf en De Telegraaf, de krant 
waarvoor ik werkte, was niet bepaald hun favoriete literatuur, ik dacht ook aan de 
nasleep van de Caransa-ontvoering waarbij ik de daders dicht was genaderd. Toen we 
in de boerderij aankwamen, werd ik nog strakker gebonden en voelde ik de afgezaagde 



	  

	  

loop van een geweer op mijn slaap. Ik ben er geweest, dacht ik. Ja, toen ging mijn 
linkerbeen trillen. Had ik nog nooit gehad.’ Hoe is dat afgelopen? ‘Ze schoten dus niet. 
En toen ben ik gaan praten. Ik hield niet meer op. Ik dacht hoe meer ze weten van mij 
hoe hoger de drempel wordt om mij iets aan te doen. Ik vertelde dat ik op het punt stond 
te trouwen bijvoorbeeld. Ik vertelde over mijn aanstaande vrouw. Een beetje 
sentimenteel. In de loop van de nacht wist ik dat ze me niet meer zouden vermoorden. 
Dat voel je. ‘De volgende dag werd duidelijk dat het hopeloze mannen waren die de 
spanning van het misdrijf niet aankonden. Ze hadden geld nodig, want ze hadden een 
schuld. Maar goed, ze moesten van me af. Deden slaapmiddel in mijn koffie en zetten 
mij weer in de auto. Ik zat naast de chauffeur en zag dat hij steeds gekker ging rijden: 
bijna een vangrail schampte, voortdurend op de verkeerde baan terechtkwam en dat hij 
ons te pletter zou rijden. Bleek dat hij de koffie met slaapmiddel had gedronken en niet 
ik. We hebben van stoel geruild en ik heb een snurkende ontvoerder afgeleverd bij de 
politie.’ Het klinkt misschien een beetje raar, maar ontvoeringen, bankovervallen, crime 
passionels, liquidaties in het criminele milieu – je zou het op dit moment bijna de goede 
oude misdaad gaan noemen. ‘Klopt. Het is ook zo dat aandacht voor de misdaad in 
wezen betekent dat het goed met een land gaat. Dan is er blijkbaar niks anders om je 
druk over te maken. Als een land getroffen wordt door epidemie, honger of oorlog heeft 
niemand het er nog over. Dan heb je wel iets anders aan je kop.’ Aandacht voor 
misdaad is een kenmerk van welvaart en voorspoed? ‘Ja, zo zou je dat kunnen zeggen.’ 
Hoe voelt u zich als misdaadverslaggever de laatste weken? ‘Als een kat in een vreemd 
pakhuis. In plaats van obscure kroegen moet ik blijkbaar moskeeën in de gaten gaan 
houden en ik moet de koran lezen om te weten wat er zo’n beetje leeft.’ En dat bent u zo 
te horen niet van plan? ‘Nou, ik volg het wel, ik heb ook een extra documentalist 
aangenomen om na de dood van Van Gogh alle informatie over moslimextremisme te 
archiveren, maar ik wacht het nog even af. Ik volg nog niet alle uitlopertjes van deze 
zaak zoals ik normaal gesproken doe.’ Ik kan me niet voorstellen, competitief als u bent, 
dat u er zich niet mee gaat bemoeien? ‘Ik zal misschien toch moeten aanvaarden dat ik 
op dit terrein, religieus fundamentalisme, geen expert ben. Als, laat ik nu maar even 
zeggen, gewone misdaadverslaggever ben ik bij de besten, maar nu moet ik me nog 
een aantal begrippen eigen maken. We zullen zien. Het zijn voor een deel natuurlijk wel 
dezelfde vaardigheden en gereedschappen die ik zal moeten gebruiken, dus ik sluit 
niets uit.’ U zou kunnen beginnen als huiswerk de koran eens te lezen. ‘Ik had met de 
bijbel al zoveel moeite.’ Er is voor u natuurlijk nog een andere manier om in deze gure 
dagen het landsbelang te dienen: de politiek. Uw aangekondigde partij, komt die er nog? 
‘Ik denk nog steeds na.’ Hoe doet uw concurrent Balkenende het? ‘Ik moet eerlijk 
gezegd een beetje lachen als ik Balkenende zie. Ik vind het vaak een hilarische figuur. 
Onbeholpen. Het land is in rep en roer en er komt niet één zin van formaat over zijn 
lippen. Geen echte daadkracht, geen durf, niets maakt indruk. Het komt allemaal 
pennelikkerig over. Mensen willen nu het idee hebben dat ze het land aan iemand 
kunnen overlaten. Dat hebben ze niet. ‘Ik zit weleens te denken de laatste dagen, stel 
dat je op een boot vaart met Balkenende en je lijdt schipbreuk. En je spoelt aan op een 
onbewoond eiland. Heb ik dan wat aan die man? Het antwoord is nee. Hij is ballast, hij 
is een grote zorg in plaats van dat hij nog iets voor mij kan betekenen. Ik moet hem 
redden, daar ben ik bang voor. Veel kiezers voelen dit onbewust ook zo volgens mij.’ 
Balkenende kan niet met twee stenen een vuurtje maken, bedoelt u? ‘Ik bedoel meer 
dat hij geen survivor is, geen man die het noodlot te slim af kan zijn. Hij en een aantal 



	  

	  

andere politieke wapenbroeders zijn jongetjes die met poten op het schoolplein altijd als 
laatste werden gekozen met voetballen. Ze deden braaf hun huiswerk, weten inmiddels 
precies waar de letters van de wet staan, maar als de nood aan de man komt, heb je 
niks aan ze. Dat blijkt nu. ‘We hebben nu iemand nodig met de juiste toon, iemand van 
wie je ziet dat hij juist nu op zijn best is, die de boel onder controle heeft.’ Als ik u zo 
hoor is het wat uw politieke partij betreft nu of nooit. ‘Ja, dat denk ik wel. Als ik het nu 
niet doe, doe ik het nooit meer.’ Is de Groep Wilders misschien al het antwoord op uw 
politieke onvrede? ‘Nee helemaal niet. Veel mensen dachten dat wij de krachten zouden 
bundelen, maar die man spreekt mij totaal niet aan. Wilders zit bovendien rechts van de 
vvd, daar heb ik helemaal niets te zoeken.’ Bood Pim Fortuyn u overigens soelaas? ‘Ik 
heb al 25 jaar niet gestemd omdat ik het politieke bedrijf niet wil sanctioneren met mijn 
stem. De achterkamertjes, het handjeklap, het gekrabbel in de marge, het gebrek aan 
daadkracht en noem maar op. In die zin, het klinkt misschien een beetje arrogant, was ik 
in gedachte Fortuyn ver vooruit. Maar ik vond Fortuyn een onevenwichtige, wispelturige 
man, ik zag in hem geen premier van dit land.’ Waar staat u eigenlijk voor? Een aantal 
maanden geleden stond u op virtueel dertig zetels in de Tweede Kamer, zonder dat 
iemand bij benadering kon vertellen wat uw programma was. ‘Een idiote gedachte 
inderdaad. Ik heb nog nooit een flintertje partijprogramma laten slingeren. Ze denken: 
met die De Vries komt het wel goed met Nederland, dat is de man die we nodig hebben. 
Die staat voor wat hij zegt. Maar ik merk aan de post die ik ‘s ochtends krijg dat veel 
mensen een verkeerd beeld van mij hebben. Zo denken velen dat als De Vries eenmaal 
aan de macht is, de doodstraf weer wordt ingevoerd. Nou vergeet het maar, ik ben 
namelijk mordicus tegen de doodstraf. Ik ben minder rechts dan men denkt.’ Maar goed, 
hoe gaat minister-president De Vries het gevoel van angst, van onbehagen in Nederland 
bestrijden? ‘Ik ga hier geen volledige politieke beginselverklaring geven, maar als we het 
over onveiligheid hebben is het mij duidelijk is dat de politie er op dit moment niet voor 
ons is. 65 Procent van de misdaad is drugsgerelateerd. Daardoor zijn de gevangenissen 
vol, de rechtspraak is verstopt, met een administratie van heb ik jou daar, met als gevolg 
dat als er bij je wordt ingebroken, je een afspraak moet maken wanneer je de inbraak 
mag aangeven op het politiebureau. Jongens, hou daarmee op.’ U gaat de drugs 
legaliseren? ‘Inderdaad, we maken het van een strafrechtelijk probleem een probleem 
van de volksgezondheid en de miljarden die we daarmee overhouden gaan we 
besteden aan zaken waar de gewone burger echt wat aan heeft, namelijk een goede 
politie.’ U bent somber over de politie? ‘Ik zie graag een politie waar je aan het loket niet 
wordt afgepoeierd, maar waar men vraagt: wat kan ik voor u doen? De politie ziet de 
bestolen, in elkaar geslagen of bezorgde man of vrouw voor het loket eerder als een 
inbreuk op de gang van zaken dan dat ze je graag helpen. “O jongens, er staat iemand 
aan het loket, maar als we daar iets aan doen moeten we aan het werk.”‘ Overdrijft u 
niet een beetje? ‘Dat zou je denken, je denkt dat is een abc’tje, maar zo is het echt niet. 
Ik heb er dagelijks mee te maken. Het besef dat de politie gewone burgers in nood moet 
helpen is verdwenen. Ze zijn er niet, zijn niet bereikbaar, de spirit is er niet. Ze werken in 
deeltijdbanen, hebben geen goede overdracht van dossiers, zijn op cursus, op vakantie, 
ziek of hebben een atv-dag. Nederland wordt op deze manier angstiger dan nodig is. 
‘Nog een voorbeeld: we maken ons terecht grote zorgen over zinloos geweld, nou jij 
moet eens proberen om midden in de nacht een politiebureau te vinden dat open is. 
Zeven van de tien bureaus zijn dicht. Dat is toch bespottelijk.’ Tot zover de problemen, 
nu de oplossing minister-president De Vries. ‘De politie gaat harder werken. Het is 



	  

	  

afgelopen met de 36-urige werkweek, we gaan naar een 42,5-urige werkweek. Meer 
politie hoeft dan dus ook niet, gewoon iets harder en langer werken. Voor uiteraard meer 
geld, maar dat is er dankzij de legalisering van de drugs.’ En nu we toch bezig zijn: de 
spanning tussen moslims en Nederlanders. Hoe ziet u dat? Moslimscholen bijvoorbeeld, 
is dat verstandig of juist niet? ‘Daar zeg ik nog even niks over.’ Goed, het is nu of nooit 
zei u zelf. Wat is dan uw grootste aarzeling de politiek in te gaan? ‘Dat het niet lukt om 
de bakens echt te verzetten. Dat er in de besluitvorming zoveel water bij de wijn moet, 
dat er van mijn plannen te weinig overblijft. Dat ik in de marge van mijn eigen goede 
plannen terechtkom.’ Maar bent u dan wel een democraat en hart en nieren? ‘Nou 
inderdaad, in mijn hart ben ik geen democraat, daar kom ik steeds meer achter. 
Iedereen maar mee laten praten, het klinkt allemaal heel nobel, maar als je echt iets wil 
veranderen in dit land, moet je het anders doen.’ U heeft het vertrouwen in de 
democratie opgegeven? ‘Voor een deel wel ja.’ Wat stelt u voor? Even ruim baan voor 
de verlicht despoot Peter R. De Vries om als de bakens eenmaal verzet zijn terug te 
keren tot een fatsoenlijke democratie? ‘Ik pleit geen seconde voor een dictatuur, maar ik 
vraag me wel af of ik als politicus optimaal zou gedijen in deze staatsvorm. Ik ben 
iemand die beslissingen neemt en niet over alles oeverloos wil vergaderen om iedereen 
maar de indruk te geven dat hij ook mee mag praten. Er kunnen situaties in een bedrijf 
of in een land zijn dat je moet zeggen: jongens, de nood is aan de man, we gaan het nu 
gewoon zo doen.’ Verdraagt u het eigenlijk wel dat andere mensen minder 
onverschrokken zijn dan u? ‘Ik kan daar vaak slecht tegen als ik eerlijk ben. Maar 
mensen zijn ook vaak bang om niks. Durven niks te zeggen, bang voor represailles van 
weet ik veel wie, terwijl ik weet dat dat totaal niet reëel is. Ik maak het regelmatig mee. 
“Nee hoor, ik doe niet open.” Bange wezel, denk ik dan. Wat doe je jezelf aan? ‘Laatst 
deed ik onderzoek naar een verdwenen vrouw in Hoofddorp. Daar zou haar vriend iets 
mee te maken hebben gehad. Ik loop bij de woning van die verdwenen vrouw, kom ik in 
contact met de buren van wie de man terloops zegt dat hij de vriend nog had gezien. Ik 
zeg: o dat is interessant, wilt u daar iets over zeggen. Antwoordt die man: “Nee, ik zeg 
niks want ik heb een zaak in Amsterdam.” Ik denk: een zaak in Amsterdam? Wat heeft 
dat er nu mee te maken? Al had je tien zaken in Amsterdam, er is een vrouw spoorloos 
verdwenen, wat weerhoudt je in godsnaam kerel.’ Hoe komen we zo bang? ‘De een is 
gewoon wat dapperder geboren dan de ander, maar ik denk dat de opvoeding ook heel 
belangrijk is, daar zie ik veel mis gaan. Ouders voeden hun kinderen veel te angstig op. 
Sommige kinderen mogen helemaal niks meer, moeten alles vragen. Worden overal 
bang voor gemaakt. Angst regeert. Moeten op hun tweede jaar op zwemles omdat er op 
300 meter van hun huis een 30 centimeter diepe sloot is. Kinderen kennen geen 
zelfredzaamheid meer. ‘Weet je waar ik me ook zo aan erger? Aan ouders die hun 
kinderen tot op late leeftijd naar school blijven brengen, niet omdat dat leuk is, maar 
louter om angst, terwijl ze bij wijze van spreken bij school om de hoek wonen. Bij ons in 
de straat woonde ook zo’n man, die zie ik dan ‘s ochtends nog steeds achter zijn zoontje 
aanfietsen op weg naar school. Gevolg is dat dat jongetje niks kan, niks durft, altijd 
achterom kijkt van “pap, wat nu?”‘ Daar zie jij dan een nieuwe Balkenende in de maak? 
‘Ja, zo zou je dat inderdaad kunnen zeggen.’ 

	  
	  


