
D
emandiede
woedeopwekte
van ‘Dominee’
KlaasBruinsmaen
een langereeksan-
derecriminelen,
voeltgeenopwin-

dingmeerbijdemegaprocessen. ‘Be-
hoorlijk saai eneentonig’, noemtBart
Middelburg (1956) ze inzijnnieuwste
boek. ‘Zedraaienvrijwel altijdom
preciesdezelfdevragen:wie ishier
drugsaanhet smokkelengeweest,
wieheeftwiegeliquideerd?’

Dus toen dacht u: kom, ik stort
me op piepkleine strafzaken?
BartMiddelburg: ‘Nee, zo ishetniet
gegaan. Ikhebdit altijdeen tijdjewil-
lendoen, zakenbeschrijvendiede
politierechterbehandelt. Eenstads-
krantalsHetParoolmoetzo’n rubriek
hebben,ookalgaathet vaakover
miniconflictendieniets voorstellen.’

Maar u was bij Het Parool de
man van de megaprocessen,
van de onthullingen over
zware criminelen als Klaas
Bruinsma, Etienne Urka en de
Hakkelaar.
‘Ikhebdezwarecriminaliteit jaren
geledenalproberen los te laten.Die
megaprocessenzijnechtheel saai en
slepenzichsoms jarenlangvoort.Dat
kun jeniet vergelijkenmetzakenbij
depolitierechter.Daarworden,
oneerbiediggezegd, voorstellingen
opgevoerd.Dat is tochveel leuker?’

Drama’s in zakformaat, noemt
u de zaken in uw boek.
‘De strafbare feitenstellenvaakniets
voor. Erwordengeen jarenlangege-
vangenisstraffenopgelegd,maardat
maakthetnietminder interessant.’

De titel van het boek, De zaak
van de gestolen banaan, zegt
het eigenlijk al. Of het verhaal
van de exhibitionist in minirok
met een ketting van anus-
ballen die er voor de helft
‘zwierig uitbungelen’.
‘Moet je tegenaan lopen. Figuurlijk
dan.Bij gebrekaanbeterben ikheel
vaakzomaareenzaaltjebinnenge-
stapt. Somsstuit jeopeenkrankzin-

nigverhaal, zoalsdat vandieexhibiti-
onist.Maardiedingengebeurenook
inAmsterdam.Het ishetdagelijks le-
ven.Daarmoet jealskrant ietsmee.’

Waarom schrijft u al ruim
dertig jaar lang over misdaad?
‘Ikkandaarhelaasalleenmaareen
prozaïschantwoordopgeven.Begin
jaren tachtigdeedniemandhetbij
HetParool. Deverhalen lagenvoorhet
oprapen, veelmeernogdannu.Het
barstte vandemaatschappelijkemis-
standenenschandalen.Dekraakbe-
wegingradicaliseerdeenvoerdeoor-
log indestad.DeZeedijkwerd letter-
lijkgeblokkeerddoorSurinaamse
junks. Er vielenper jaar vijftig tot zes-
tig, ensomszelfs zeventigheroïne-
dodenenerwaseenwildgroei aan il-
legalegokhuizen.Hetwas logischdat
ikdaarals stadsverslaggevervanHet
Parool inverzeild raakte.

‘Ikbegonmethetuitmestenvan
illegalepensions inAmsterdam, sa-
menmetKeesTamboer. Erwarener
honderden. Indiepensionswerden
Surinaamsegezinnengepropt.Het
waren levensgevaarlijke toestanden.
Wegingenerover schrijvenenbin-
nen twee jaarwashetover. Ikmerkte
hoe leukhet isoverdit soortdingen
teberichten.

‘Toenkreeg ikookvanalles teho-
renoverdeclubvanKlaasBruinsma.
Ikhoordevoorheteerstoverhemvan
jongensuithet criminelemilieu. Er
loopthier een jongenronddieal zes,
zeven liquidatiesopzijnnaamheeft
staan, zeidenze. Ja, dan ligthet voor
dehanddat jedaar induikt.’

Ik had gehoopt dat u zou
zeggen dat u een fascinatie
voor het kwaad heeft; dat u op
zoek bent naar de duistere
kanten van de mens.
‘Jezus.Dat zijnvandie clichés. Indie
beginperiodespeeldehetwel eenrol.
Hetwas leukenspannendomonder-
zoek tedoennaargrote criminele
groeperingen, zeker ineen tijddat
politie en justitiedatnauwelijksde-
den.Daarzitontegenzeglijk eenele-
mentvan fascinatie in. Ik viel vande
eneverbazing indeandere. Vande il-
legalegokhallenenpensionsging ik
naareenmandiezes, zeven liquida-
tiesopzijngewetenheeft.

‘Ikhebookveelgeschrevenover
JoopdeVries.HijhadopdeOudezijds
Achterburgwal zijneigenvrijstaatje
gecreëerd.Hijmaaktemeduidelijk
dat ikermeemoest stoppen.Anders
zou ikmeteengaatje inmijnhoofd in
degrachteindigen.Dat isme indie
periodeeenkeerof drie, vierduide-
lijkgemaakt. Toen ikoverdie clubvan
Bruinsmagingschrijven,was iker
dusal aangewend.’

In het tv-programma Kijken in
de ziel werd u gevraagd of u
wel eens bang was. U vertelde
dat Etienne Urka in 1994 een
Franse huurmoordenaar had
benaderd om u te vermoord-
en. Maar u gaf geen antwoord
op de vraag. Bent u bang
geweest?
‘Het vielwelmee. Jeweet van tevoren
niethoeopsommigestukkenenont-
hullingenwordtgereageerd. Jekunt
het voor90procentberedeneren.
Danweet jedat zekwaadworden,om-
dathet zegeldkost; dangaanzepro-
cederen.Maardanblijft ernog 10pro-
centover.

‘Als ikhadgewetenhoekwaad
Bruinsmazouworden,nadataller-
eerste stukoverhem,danhad ikhet
waarschijnlijknietgepubliceerd. Er
schijnt voormij toenzelfs al een
ploegjedoorhemtezijngeformeerd.
Als jedatweet, zet je zo’n stukniet in
dekrant.Dankaneenhoofdredactie
erookgeenverantwoordelijkheid
voornemen.Maarbang? Ikhield in
gedachtendatditNederlandwas,
niet Sicilië.’
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Tv-recensie

et isdringenopde
‘herdenkingskermis’,
zoals cabaretierDiede-
rik vanVleutenhet
zondagnoemde in
Kunststof TV. Zelf droeg

hij zijn steentjebij: in
het theaterherdenkthijhonderd jaardeEersteWereld-
oorlog.

Watmoestenwenogmeer,ditweekend? 10 jaar
Theo?25 jaarDeMuur?25 jaarRTL?Alledodenophet
wederopgestaneAllerzielen?Of indeaanloopnaar
10november tochmaarvastopnieuwstilstaanbijde
MH17?Televisiekoos, zoals allemedia,hetmeest voor
VanGogh,meteen faction-film, eendocumentaireen
eenparadevan ‘vrienden’ in talkshows –opvallendveel
massalerdan toen twee jaargeledendemoordopPim
Fortuyn 10 jaaroudwas.

Dagenlangcirculeerdende ‘vrienden’ vanVanGogh
indemedia.Donderdag inRTL LateNightLieuwevan
Gogh,diehet vanaf zijn 13dezonderzijnvadermoest
stellen.

HumbertoTan: ‘Nognooit verteldeLieuwezijnver-
haal liveop tv.’ Juridischsluitend.Maarhijwaswel eer-

derop tv, alleenniet live
maar ineenreportage –op
z’n 17de sprakhij op tvover
zijnkunst.Nuwashet ta-
felgesprekbedoeld terop-
luisteringvandedocu-
mentaireEenprettig ge-
sprekmet LieuwevanGogh
(zondag, te laat voordeze
rubriek),waarinhij zijn
verhaal voorheteerstniet-
live vertelde.
VanGoghwas ‘een te

gekkevader’, zei Lieuwe in
devooruitblikkenopdie filmvanDoesjkavanHoogda-
lem. ‘Eenuitslovermetheel veeldingen.Beetje vandie
vaste rituelen: inhetweekendnaarde film,daneen
ijsjehalen.Gewoonechtvandiekutmemories.’
VanGogh jrpraatnietgraag indemediaoverde

moord.Hijdeedhetnuvoor regisseurVanHoogdalem.
Waaromwildezijdie filmmaken?De ‘warme, lieve

kant’ vandevermoordecineast-columnist tonen. En:
‘Het verhaal vanLieuwewasnognooitgehoord.’
Dat verhaalwasvoorstelbaar: vaneen jongenwiens

tranenwerdenverdrevendoorhaat enwoede. ‘Het
heeftmewelhardergemaakt.’

OnthullenderenzinvollerwasNieuwsuur, dat zater-
dag terugblikteopVanGoghs filmpamflet Submission.
InitiatiefnemerAyaanHirsiAlihadgeenspijt: ‘Theo
zouboosopmeworden.’MaarproducentGijs vande
WestelakenzouAyaan (uitgewekennaardeVS)nogwel
eenswillenspreken: ‘Washetpureegoïstischeprovoca-
tie, of washet for thegreater good?’

Het filmpjewerd inééndaggedraaid ineen fabrieks-
loods,meteenbergPerzische tapijtenvan Ikeaenplak-
plaatjes voordeomstreden islamitische tekstenophet
lichaamvande (anonieme)hoofdrolspeelster.
VanGoghbetreurdedater vanAyaangeenhumor in

mocht.De Italiaanseeditorbleekhet tijdensdeopna-
menhelemaalniet eensmetdestrekkingvande film.
ToenmaligZomergasten-regisseurGeorgeSchouten
haaldevoorheteerst vanzijn levenzijnnaamvande
rol toen Submissionwerdvertoond.
Niemandvandecast encrew,nochvandeVPRO-lei-

dingwildebijNieuwsuur verschijnen, zei JoostKarhof.
Vanwegedehuidige spanningen.OokdeVVD-kopstuk-
kenGerrit Zalmen Jozias vanAartsendie Submission
vooraf zagen,hadden ‘geenbehoefteaaneen terug-
blik’.

‘Nederlandheeft lessengetrokkenuitdemoord’, zei
deAmsterdamseburgemeesterVanderLaanzondag
opgetogen inhetNOS-Journaal.Het ‘vrijewoord’wordt
‘beter verdedigd’, en ja: ‘Natuurlijk voel jede spanning
oplopen,maarper saldo isde stadveelharmonieuzer
envredigerdan in2004.’
Evengetwijfeld,maarnee:de faction-film2/11Het spel

vandewolfwasnognietbegonnen.Maarmetzoveel ac-
teertalentkanVanderLaanaltijdnogdekermisop.

JEAN-PIERRE GEELEN

‘Beetje van die
vaste rituelen: in
het weekend naar
de film, dan een
ijsje halen.
Gewoon echt van
die kutmemories’

Media

INTERVIEW BART MIDDELBURG

Hij is al dertig jaarmisdaadverslaggever van
Het Parool. BartMiddelburg schreef eennieuw
boek: ‘De zaakvande gestolenbanaan’.Wat is
zijn visie opdemisdaadjournalistiek?
DoorPaul Onkenhout Foto Ivo van der Bent

‘Als ik hadgeweten hoe
kwaadBruinsma zou

worden, na dat allereerste
stuk over hem, dan had ik
hetwaarschijnlijk niet

gepubliceerd’
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