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Er werden toch mensen
geliquideerd?
‘Maargeen journalisten. Engeenoffi-
cierenvan justitie.Dat is eenstapje
verder. Iemand indeonderwerelddie
iemand ietsheeftgeflikt, oké.Maar
mensenvanpolitie en justitie en jour-
nalisten is echteenanderecategorie.
Dathebbendemensenrondom
Bruinsmahemgoddankookduide-
lijkgemaakt.’

Volgens uw Parool-collega
Paul Vugts waren criminelen
destijds niet gewend aan
publiciteit. Daarom

reageerden ze zo heftig.
‘Er speeltnog iets andersmee.De
grotecriminelenuitde jaren tachtig
ennegentighaddende illusiedat ze
quapubliciteit allesondercontrole
kondenhouden. Indeze tijd,met in-
ternet enaldiemediadie iets aan
criminaliteitdoen, isdat een illusie.
Dat realiserenzezichook.
‘Ikhebeenboekgeschrevenover

deprvandeonderwereld.Alleenal
uitdemethodesvandie jongenskon
jeafleidendat zedachtendat zede
schadekondenbeperken. Zeprobeer-
denbijvoorbeeldvriendjes teworden
met journalisten. Zegingen lekker

metzeeten inhetAmstelHotel, of
zeilen.Dieverslaggeverskregenoff
the recordvanalles tehoren,maarze
kondenniksopschrijven.Datwisten
ze,danzouhij kwaadworden.Dat re-
guleringssysteemisdoor internet
aandiggelengegooid.’

Heeft u ook geluncht in het
Amstel Hotel? Of gezeild?
‘Nee,nee.Datmoet jenietdoen, je
schiet erniksmeeop.Watheefthet
voorzin?Hetwordtonmiddellijkdui-
delijkgemaaktdatalle informatie
binnenskamersmoetblijven. Jekrijgt
vanalles ennogwat tehoren,maar je

kunterals journalistniksmee. En je
wordtvoordegekgehouden. PeterR.
deVriesheeft voordatBruinsmawerd
doodgeschoteneenkeerof dertien,
veertienmethemgeluncht, inhet
AmstelHotel. * Tijdensdie lunches is
natuurlijk vanalles ennogwatbe-
sproken,maarvoordedoodvan
BruinsmaheeftDeVriesniet één let-
teroverhemgepubliceerd.Dat isdus
precieshunbedoeling.’

Heeft u Bruinsma ooit
ontmoet?
‘Wehebbenelkaaréénkeergezien, in
de rechtszaal. Toenwaswelduidelijk

dathijmekonschieten.Hij keekvol-
komenverwilderduit zijnogen.Dus
jij bentdieklootzakdiedie stukken
schrijft. Vrij plompverloren, zonder
aankondiging,had ikdestijdsdat eer-
ste stukoverhemgepubliceerd.Dan
zijndeverhoudingenzoverstoord,
datkomtnooitmeergoed.’

Mist u die tijd?
‘Welke tijd?’

De tijd dat u in de krant grote
onthullingen deed.
‘Nee.Nee. Jemoetookwetendathet
bol stondvandespanning.Vergis je
niet. Steedsweereenkortgeding te-
gendekrant, enniet alleenvande
Bruinsma-groep.Hetwarener in to-
taalmeerdandertig.Wehebbenze
vrijwel allemaalgewonnen,maarhet
leverdeelkekeereenhoopspanning
op.Als je 20of 30bent,denk je: kom
maarop.Maarna je50stedenk je:
daargaanweweer.Het zalmetmijn
leeftijd temakenhebben.’

Wat vindt u van de huidige
staat van de misdaad-
journalistiek?
‘AanvankelijkdeedalleenDeTelegraaf
aanmisdaadverslaggeving. Endan
heb ikhetniet alleenover zware
criminaliteit. Eenprostitueediewerd
vermoordopdeWallenwasvoorDe
TelegraafgefundenesFressen,daar
gingenzeeindeloosoverdoor.Alshet
bloedermaarvanaf droop.Andere
krantendedenniets aanmisdaad.

‘Ikginghet inde jaren tachtig
doen. Pas later,nade IRT-affaire,heb-
benook NRCHandelsbladendeVolks-
krantzichopdemisdaadgestort.
Voordie tijdvondenzehetwaar-
schijnlijkordinair.Het zoumensen
maaropslechte ideeënbrengen.De
IRT-affairemaakteduidelijkhoezeer
zwarecriminaliteitwas ingevreten in
demaatschappij; indebovenwereld,
enzelfsbij justitie.Daarnaast is crimi-
naliteit amusementgeworden.’

Op tv vooral, toch?
‘Ook.KijknaarRTLBoulevard,methet
misdaadhoekjemetBramMoszko-
wicz.Of kijkmetwatermetHolleeder
gebeurdenazijnvrijlating.Hijwerd
eennationaleheld. Iedereen,ook
columnistenbij ons,moest enzou
ietsmetHolleederdoen. EnHolleeder
verteldeniks.Geenruk.Maar ieder-
eenwildemethemtheedrinken. Ja,
danwordt zwarecriminaliteit amuse-
ment.Datwas inde jaren tachtigon-
denkbaar.’

Wat dacht u, toen Holleeder
door de media werd
bestormd?
‘Ikvondhetvolkomenonbegrijpelijk.’

* Reactie van Peter R. de Vries:
‘Dit is onzin, die Bart Middelburg
blijft maar herhalen terwijl hij beter
weet. Ik heb IN TOTAAL Klaas
Bruinsma een keer of twaalf gezien,
waaronder ook enkele tweeminuten-
gesprekjes omdat we elkaar in de
stad toevallig tegenkwamen. Ik heb
zegge en schrijve twee keer met hem
geluncht. Dat waren verkennende ge-
sprekken. Ik werkte in die tijd niet bij
de krant, maar was hoofdredacteur
van een weekblad, Aktueel. Dat is een
heel andere positie dan bij een dag-
blad dat nieuws brengt.’

De zaak van de gestolen banaan, uit-
geverij De Kring, 14,95 euro.
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De VPROmaakt momenteel een driedelige tv-serie die
is gebaseerd op een boek,Riphagen, dat Middelburg
met René ter Steege schreef over de Amsterdamse
onderwereld in de oorlog.

CVBartMiddelburg

Bart Middelburg: ‘Bang? Ik hield in gedachten dat dit Nederlandwas, niet Sicilië.’


