
Verraad
Op die ijzeren wetten is ook de filosofie van onderwereld-pr 
gebouwd. De crimineel die publiciteit wil voorkomen moet een zodanig 
persoonlijke relatie zien op te bouwen met verslaggevers uit de 
risicogroep, dat de crimineel bij nagenoeg alles wat ze over hem 
publiceren het gevoel krijgt dat hij 'verraden' is. Ofwel: vertel ze 
gewoon alles, althans zo veel als nodig is, en ze kunnen het niet 
meer opschrijven. Als de minister-president een journalist in het 
diepste vertrouwen vertelt dat hij de belasting oplicht staat dat, 
mogen we hopen, de volgende dag in de krant. Doet de minister-
president van de onderwereld dergelijke ontboezemingen, dan kijkt de 
verslaggever uiteraard wel uit. Het was, in het geval van Klaas 
Bruinsma, het bedrijven van public relations onder de permanente 
dreiging van de divisie geweldsmisdrijven, die door justitie op 
circa tien liquidaties wordt geschat; het is, zou je kunnen zeggen, 
pr at gun-point.
Klaas Bruinsma's pr-divisie heeft in het verleden een aantal 
onbegrijpelijke blunders begaan. In oktober 1988 werd Bruinsma met 
een voor hem ongekende exposure geconfronteerd toen Het Parool een 
pagina-groot verhaal over zijn omvangrijke organisatie publiceerde. 
Bruinsma was furieus: de divisie geweldsmisdrijven werd 
gemobiliseerd, mr Max Moszkowicz senior werd in stelling gebracht, 
en ten slotte, nadat een eis tot rectificatie in kort geding was 
afgewezen, startte Bruinsma een publicitair tegenoffensief. Na een 
strenge selectieprocedure viel de keuze uiteindelijk op Bert Voskuil 
van de Nieuwe Revu, die vervolgens in januari 1989 het 'allereerste 
interview' met 'de Godfather' publiceerde. Bruinsma ontkende in dat 
door hemzelf geautoriseerde interview ook maar fets met liquidaties 
en hard drugs te maken te hebben, maar deed anderzijds tal van 
uitspraken die lijnrecht indruisten tegen wat mr Moszkowicz 
inmiddels in hoger beroep had aangevoerd. Mr W. van Manen, de 
advocaat van Het Parool, kon bij pleidooi in hoger beroep dan ook 
voor een deel volstaan met het voorlezen van de Nieuwe Revu; ook het 
gerechtshof wees Bruinsma's eis af. Er zijn echter ook opmerkelijke 
successen geboekt. Met name de afgelopen jaren onderhield Bruinsma 
met een aantal journalisten geregelde dan wel ongeregelde contacten, 
en van wat ze daarbij te weten zijn gekomen heeft geen van die 
journalisten bij leven en welzijn van 'De Dominee' (zoals Bruinsma 
ook wel werd genoemd) ook maar een letter gepubliceerd - wat 
uiteraard ook precies de bedoeling was. Van die journalistieke 
coterie maakte onder anderen Peter R. de Vries deel uit, 
hoofdredacteur van het in bloot en misdaad gespecialiseerde weekblad 
Aktueel.
---

Summier
"Ik kende Bruinsma persoonlijk. De laatste jaren heb ik hem geregeld 
ontmoet," erkende De Vries in een summiere column over 'de absolute 
number one van de onderwereld', nadat Bruinsma was doodgeschoten. 
Volgens de wet van Gage is de naam van Klaas Bruinsma dan ook altijd 
zorgvuldig buiten de kolommen van weekblad Aktueel gehouden. De 
Vries schroomde ook niet een stapje verder te gaan dan louter 
publicitaire passiviteit. Hij verleende Bruinsma bij voorbeeld 
allerlei hand- en spandiensten toen 'De Dominee' eind 1988 Het 



Parool voor de rechter daagde. Zo was De Vries zijn goede vriend mr 
Moszkowicz, en daarmee Klaas Bruinsma, uitermate behulpzaam bij het 
opstellen van diens pleitnota voor de rechtbank. De Vries nam 
tijdens de zitting ook niet met pen en papier plaats in de voor de 
pers gereserveerde stoelen, maar in het bankje pal achter mr 
Moszkowicz, waar normaal gesproken de afwezige Bruinsma had moeten 
zitten; gedurende het hele geding schreef hij geen woord op. En voor 
mr Moszkowicz probeerde De Vries, onder het mom van vrije 
nieuwsgaring, de politie ook allerlei voor Bruinsma ontlastende 
verklaringen te ontfutselen - tevergeefs overigens, want de politie 
voelde al in een vroeg stadium nattigheid. Ruim een jaar geleden 
belde De Vries me eens op over iets onbelangrijks. Ik zei dat ik 
eerst wel eens wilde weten in welke hoedanigheid hij belde: als 
hoofdredacteur van Aktueel, of als een van de vele hulpjes in de 
huishouding van Klaas Bruinsma ? Het leidde tot een korte 
correspondentie, waarin De Vries zijn actieve rol bij Bruinsma's 
verdediging als volgt verklaarde: hij had destijds nog een of ander 
'klein Tekeningetje' met Het Parool te vereffenen, en vond het 'wel 
leuk', 'wel humoristisch' om dat zo te doen. En: "Ik zie mijzelf als 
een misdaadbeschrijver en niet zozeer als een misdaadbestrijder." 
Slechte teksten natuurlijk, want De Vries heeft Bruinsma en diens 
organisatie nimmer beschreven; niet toen Bruinsma nog leefde, en ook 
niet nadat 'De Dominee' was doodgeschoten. Per week bevat Aktueel 
twee tot drie luidruchtige misdaadverhalen. De afgelopen drie jaar 
zijn dat er dus tussen de 300 en 450 geweest, waarvan er geen enkele 
aan de 'absolute number one van de onderwereld' gewijd was - alleen 
al statistisch een hele prestatie.
---

De Twee PR uit de loop van een revolver
ZOALS dat een moderne misdaadonderneming betaamt, omvatte de 
organisatie van de afgelopen zomer doodgeschoten topcrimineel Klaas 
Bruinsma naast divisies voor geweldsmisdrijven, drugs, en 
beleggingen, in zekere zin ook nog een divisie voor public 
relations. Daarbij moet uiteraard niet worden gedacht in termen van 
voorlichters, persconferenties, of de presentatie van jaarverslagen 
- integendeel. Doel van de pr-divisie was primair publiciteit te 
voorkomen, en secundair, mocht dat incidenteel dreigen te mislukken, 
de schade zo veel mogelijk zien te beperken. In de 
misdaadjournalistiek gelden een paar ijzeren wetten. Op zichzelf 
loopt een misdaadverslaggever geen grotere risico's dan willekeurig 
welke collega dan ook, schreef Nick Gage (ex- Wall Street Journal, 
ex-New Vork Times, en auteur van een aantal boeken over 
georganiseerde misdaad) twee decennia geleden al. "De vraag die elke 
misdaadjournalist het meest te horen krijgt is: ben je nou niet bang 
dat een van die criminelen waar je over schrijft je vandaag of 
morgen te grazen neemt? Natuurlijk, die kans is altijd aanwezig, en 
misschien kijkt een misdaadjournalist ook wel vaker over zn schouder 
dan andere mensen, maar ik ken geen enkele misdaadjournalist die 
echt wakker ligt van mogelijke represailles uit het milieu," aldus 
Gage in Confessions of an Investigative Reporter (1971, McGraw-Hill 
Book Company). De meeste criminelen beseffen bovendien wel dat als 
ze geweld gaan gebruiken tegen een journalist, ze alleen maar nog 
meer publiciteit van andere journalisten zullen oogsten - en dat, 



nog meer publiciteit, wilden ze nu juist proberen te vermijden. 
Eigenlijk, concludeerde Gage, ontstaan pas risico's zodra een 
misdaadverslaggever zijn journalistieke onafhankelijkheid geheel of 
gedeeltelijk prijsgeeft: "Een verslaggever loopt alleen groot gevaar 
als hij probeert met criminelen een persoonlijke relatie op te 
bouwen, en geld of geschenken van hen aanneemt. Als een gangster het 
gevoel krijgt dat hij is verraden, zal hij snel en meedogenloos 
wraak nemen."
door Bart Middelburg
In zekere zin omvatte het misdaadsyndicaat van Klaas Bruinsma ook 
nog een divisie voor public relations. Die beging een aantal 
onbegrijpelijke blunders, maar boekte samen met misdaadjournalist 
Peter 'Relaties' de Vries ook opmerkelijke successen: pr at gun-
point.
De ijzeren wetten voor een misdaadjournalist
TEKENING PAUL VAN DER STEEN
---

Meubilair
Het verschijnsel van de kleine criminaliteit in de 
misdaadjournalistiek is in Nederland niet splinternieuw. De 
'investigative reporter' Ton van Dijk (evenals Peter R. de Vries 
momenteel verbonden aan het Tros-televisieprogramma Crime Time) 
behoorde bij voorbeeld jarenlang tot het meubilair van het sex- en 
gokimperium van wijlen 'Zwarte Joop' de Vries, en heeft dan ook 
nooit kunnen opschrijven dat de casino's van De Vries werden 
gefinancierd en gerund door de Meyer Lansky-groep, de Amerikaanse 
mafia. Wat bezielt dergelijke journalisten? Geld? Er een beetje bij 
willen horen? Het mag allemaal
niet worden uitgesloten, maar in de eerste plaats is uiteraard 
sprake van een misvatting: de misvatting dat wie zich nestelt in het 
centrum van de macht, daar navenant journalistiek profijt van zou 
hebben. Over wat zich in het centrum van de maalt afspeelt kan 
immers al niets meer geschreven worden, en afhankelijk van de mate 
waarin de misdaadverslaggever zich wenst te encanailleren, wordt hij 
steeds verder betrokken in een schaakspel waarin hij ten slotte nog 
slechts als pion fungeert. Wat de misdaadverslaggever dan nog rest, 
is braaf wachten tot zijn loyaliteit wordt beloond - wat in het 
geval van Peter R. de Vries overigens pas gebeurde maanden nadat 
Bruinsma op 27 juni was doodgeschoten. Begin september verscheen in 
Aktueel een advertentie over twee pagina's met de mysterieuze tekst: 
"De laatste wens van een piraat is vervuld. Leerdam, dacht je dat ik 
niet wist hoe belangrijk ze voor jullie waren?" Was getekend: 
"Arigato, Klaas Bruinsma." Een week later publiceerde het weekblad 
vervolgens de insidestory over een deal die geheim moest blijven': 
hoe de Bruinsmaorganisatie twee schilderijen, die in 1988 in Leerdam 
uit het museum 'Het Hofje van mevrouw Van Aerden' waren gestolen, 
weer terugbezorgde. Het ging om de schilderijen Lachende jongen met 
bierkruik van Frans Hals, en Boslandschap met bloeiende vlier van 
Jacob van Ruijsdael, met een gezamenlijke verzekeringswaarde van 
vijf miljoen gulden. "Aktueels Peter R. de Vries was van het begin 
af aan op de hoogte van de geheime schilderijentransactie," ronkte 
het blad.
Wie het verhaal leest kan niet anders dan tot de conclusie komen, 



dat het Bruinsma's grootste wens was het openbaar kunstbezit een 
dienst te bewijzen, en dat zijn organisatie die wens postuum in 
vervulling had laten gaan. De Vries riep onder meer de laatste keer 
in herinnering dat hij met Bruinsma 'een hapje' had zitten eten in 
het Amstel Hotel. Behalve een groot 'liefhebber van klassieke 
muziek' en een lezer van grote filosofen', had Bruinsma zich toen 
immers ook een groot bewonderaar van Hollandse meesters' betoond. De 
Bruinsma-organisatie had zich dan ook, aldus Aktueel, verplicht 
gevoeld de schilderijen 'namens Klaas' netjes terug te bezorgen. De 
werkelijkheid was prozaïscher. Bruinsma beschikte al een paar jaar 
over de schilderijen. In 1989 had hij ze al een keer aan Bert 
Voskuil van de Nieuwe Revu aangeboden; niet omdat het openbaar 
kunstbezit hem zo ter harte zou gaan, maar eenvoudig omdat hij 
Voskuil de verzekeringspremie wel gunde. Voskuil weigerde.
---

Vak
/ OE je nog wel eens wat aan V I Ije vakgebied?' W Tijden geleden 
had ik "™"" het over vragen waar ik geen antwoord op wist door een 
teveel aan antwoorden, en dit is er ook zo een. Voor ik ook maar ja 
of nee kan zeggen of zelfs maar een 'mmm' kan voortbrengen dat het 
midden tussen beide houdt, stel ik mezelf de vraag: wat is mijn 
vakgebied? Ja, ik begrijp wel wat men bedoelt. Als zodanig werd 
Portugees gezien toen ik aan de universiteit werkte, Portugese en 
meer in het bijzonder Braziliaanse literatuur - maar zag ik het zélf 
als zodanig? Ik had, en heb, bij die vraag dezelfde reactie als heel 
vroeger, wanneer mensen die wisten dat ik op het Conservatorium zat, 
vroegen: 'Wat studeer je?' Ik begreep natuurlijk best dat ze 
bedoelden welk instrument ik studeerde, maar desondanks antwoorddde 
ik altijd hardnekkig: 'Ik studeer muziek. Zoals ik de keuze van een 
instrument niet meer vond dan een detail binnen een groter geheel, 
zo heb ik de studie Portugees nooit anders gezien dan als een 
instrument binnen het grotere geheel van de literatuur. In de loop 
der tijd bleek dit geen ongelukkige keuze te zijn geweest, maar op 
het moment dat ik die keuze maakte, nog totaal onkundig van wat ik 
vond of werkelijk wilde, wist ik alleen maar dat ik 'iets' in de 
literatuur wilde, en dat dit in elk geval een niet reeds door 
anderen afgegraasde wei was. En wat voor het overige als een paal 
boven water stond, was dat ik met deze keuze een goedbetaalde baan 
in de reclame verruilde voor een ongewisse toekomst in een 
studierichting waar mij de rest van mijn leven slechts armoe kon 
wachten. Want daar ging ik van uit. Of ik in mijn toenmalige 
romantische kunstopvatting een bestaan in de literatuur nog steeds 
associeerde met honger lijden op een zolderkamertje, betwijfel ik, 
maar droog brood was het wel. Nog zie ik de bedenkelijke gezichten 
voor me van reclamecollega's die zeiden: 'Nou Guus, dat betekent 
financieel een flinke stap achteruit.' Daar was ik van doordrongen, 
maar
er was niets aan te doen. Het moest. Ik wilde nu eenmaal 'iets' in 
de literatuur, het lot wees met twee of drie vingers in de richting 
van Portugees, en zo werd dat dus wat anderen later mijn Vakgebied' 
zouden noemen. En ik, noem ik dan 'literatuur' mijn vak- "
gebied? Nee, ik zou niet durven. Terwijl ik anderzijds vind dat 
daarmee nog te weinig gezegd is. Maar je kunt toch ook niet doodleuk 



beweren dat, in nog algemenere zin (en wat eigenlijk dichterbij de 
waarheid zou komen), schoonheid je vakgbied is - tenzij je plastisch 
chirurg bent. Dat alles raast door mijn hoofd, en ik ben dus al 
redelijk radeloos wanneer, in de ogenblikken die volgen op de vraag 
in de aanhef, ik tot hiertoe ben gekomen. En terwijl ik me daarbij 
ook nog eens af-
door AUGUST WILLEMSEN
vraag waarom voor anderen zon vraag geen enkel probleem is, besef ik 
dat ik, door mijn gekweld zwijgen, de indruk zou kunnen wekken me 
van de domme te houden - en dat wil ik ook niet. Dus begin ik te 
zeggen dat ik nog wel iets doe aan vertalen 'en zo. 'Nee, ik bedoel 
je vakliteratuur.' Nu rijst de vrees dat daarmee 
literatuurwetenschap wordt bedoeld, terwijl tegelijkertijd het 
vooruitzicht zich aandient dat ik moet uitleggen dat ik mijn werk 
aan de universiteit altijd meer heb gezien als verleng-
stuk van het vertalen dan andersom. Dat de soms nog altijd 
uitgebreide nawoorden, waarmee ik 'mijn' schrijvers de mensen de 
strot probeerde in te duwen, niet het gevolg waren van toegeven aan 
de universitaire eis van 'publish or perish', ' zoals meer dan eens
is gesuggereerd (al die misverstanden ....), maar gevolg van het 
gegeven dat ik een nogal schoolmeesterachtig type ben én tegelijk 
niet begrijp dat niet iedereen dit doet want ik ben ook een 
leergierig type en zou vaak graag wat meer weten over schrijvers die 
een vertaler zo goed is mij voor te schotelen en van wie ik niets 
weet. Dus geen literatuurwetenschap, ook geen vertaalwetenschap 
(dienaangaande heb ik niets toe te voegen aan wat door alle 
vertalers daarover al is gezegd) - wat is mijn vakliteratuur? Maar 
dan ontdekt de bezoeker in mijn boekenkast opeens honderden 
tijdschriften, in ordeloze stapels: met allerhande andere bladen 
dooreen liggen daar meerdere jaargangen van een Portugees literair 
weekblad. 'Dat bedoel ik.' Ik ontvang het blad al jaren. Af en toe 
blader ik erin, heel af en toe lees ik erin. Deze stapels op de 
plank hebben allemaal het wikkel er nog om zitten. Mijn bezoeker 
kijkt me aan met een glimlach die ik niet goed duiden kan: in de 
eerste plaats ongeloof, misschien ook iets van bewondering voor 
iemand die zijn vakgebied zo durft te verwaarlozen, misschien ook 
iets van minachting voor iemand die kenner heet te zijn op een 
gebied dat hij zo ostentatief niet bijhoudt. Het is het enige 
informatief-literaire blad in Portugal, van tamelijk grote 
verspreiding, veracht door alle Portugese schrijvers, die er 
niettemin allemaal in schrijven, omdat het 't enige is, een blad dat 
voor mij van zeker nut is omdat het me enigszins op de hoogte zou 
kunnen houden van het literaire gebeuren in Portugal, en dat voor 
het merendeel vol staat met berichten over welke Portugese 
schrijvers zijn vertaald, en waar. Het mag vreemd klinken, maar dit 
hele verhaal rolde me, onbedoeld, uit de machine omdat ik onlangs in 
dat blad iets gelezen heb waarover ik wilde schrijven. Een erg 
aardig onderwerp, waarvan ik me nog steeds afvraag of het nu wel of 
niet te maken heeft met 'mijn vakgebied.
---

Aardse zaken
Als het Bruinsma's grootste wens zou zijn geweest de schilderijen 
terug te bezorgen, dan had hij dat dus wel eerder laten doen. In de 



loop van 1990 gingen bovendien meer aardse zaken een rol spelen 
doordat enkele grote, met externe financiering georganiseerde hasj-
transporten werden onderschept en de Bruinsma-organisatie problemen 
kreeg met de cash-flow, zodat van een schenking al helemaal geen 
sprake meer kon zijn. Na Bruinsma's dood, toen de betalingen aan bij 
voorbeeld de body-guards werden gestaakt, ging het er ten slotte 
alleen nog maar om hoe de zwarte erfenis van 'De Dominee' moest 
worden verdeeld. Via een tussenpersoon kwam de Bruinsma-organisatie 
met politie, justitie en de verzekeringsmaatschappij overeen dat de 
schilderijen zouden worden terugbezorgd tegen tien procent van de 
verzekeringswaarde, ofwel een half miljoen. Eind augustus werden de 
schilderijen en het geld tegen elkaar uitgewisseld, en vrijwel 
tegelijkertijd werd Peter R. de Vries gecharterd: als dank voor 
bewezen diensten, maar uiteraard ook, na alle negatieve publiciteit 
van afgelopen zomer, om Bruinsma's onbeantwoorde genegenheid jegens 
het vaderland eens te belichten. Misdaadjournalistiek? De zogeheten 
'kwaliteitsmedia' schijnen het maar niet te willen snappen, maar het 
is eigenlijk heel simpel, aldus De Vries gisteren in een kort 
praatje voor de Amsterdamse Pers (een sectie van de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten). Het is gewoon een kwestie van 
vitamine-R. "Relaties dus. Dan weet u ook meteen waar die R. voor 
staat in Peter R. de Vries."
---

HET DAGELIJKS LEVEN

---


