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1
Inleiding

De Engelse filosoof Thomas Hobbes veronderstelde in zijn meesterwerk
Leviathan dat in de ‘natuurlijke toestand’, waarin er geen overheid bestond, de
mensheid zou zijn verwikkeld in een ‘oorlog van allen tegen allen.’1 In een
dergelijke situatie zou geen enkel contract kunnen worden afgesloten of iets
productiefs tot stand kunnen komen. Afspraken zouden immers niet worden
nagekomen, en alles wat materieel tot stand werd gebracht, zou onmiddellijk
weer worden gestolen. Hoewel dat een uitermate aansprekend beeld is, blijkt het
in werkelijkheid toch niet helemaal te kloppen.
De geschiedenis laat bijvoorbeeld zien dat ook in de oudheid al handelskaravanen over grote afstanden waardevolle goederen konden aanleveren, zonder
dat sprake was van enige rechtsbescherming. 2 Zelfs in wetteloze failed states,
zoals op dit moment bijvoorbeeld Somalië, kan nog steeds sprake zijn van een
bloeiend economisch leven.3 Ook de criminele wereld blijkt uitstekend in staat
in onderlinge samenwerking complexe ‘bedrijfsprocessen’, zoals internationale
drugshandel, succesvol af te handelen, ondanks de steeds aanwezige mogelijkheden van oplichting of diefstal. Natuurlijk speelt de dreiging van geweld tegen
personen die zich niet aan de afspraken houden een rol, maar minstens even
belangrijk is de functie van sociale netwerken. Ook in een situatie die lijkt op
die van de state of nature, bieden sociale netwerken bescherming en maken ze
zakelijke afspraken op basis van vertrouwen mogelijk. Overigens had Hobbes
geen ongelijk in die zin dat het over het algemeen niet goed toeven is in een
wereld van rivaliserende clans of elkaar beconcurrerende misdadigers. Hij had
naar mijn idee echter te weinig oog voor wat sociale netwerken wel mogelijk
maken. 4
1

T. Hobbes, Leviathan. Amsterdam, Boom, 2010, p. 97.
Zie voor een overzicht van de literatuur op dit terrein: J. Rauch, ‘Business and Social Networks in
International Trade’, Journal of Economic Literature, Vol. 39, no. 4, 2001: 1177-1203.
3
De Volkskrant, ‘Somalië de vrijste markt ter wereld’, 18 januari 2007.
4
G. Kavka, ‘Hobbes’s War of All Against All’, Ethics, Vol. 93, No. 2, 1983: 291-310, p. 299. Overigens
sloeg zijn befaamde oorlog van allen tegen allen niet op individuen, maar op een strijd tussen kleine
gezinnen. Hij onderkende dus wel het belang van sociale verbanden, maar stelde dat grotere netwerken dan het kerngezin eenvoudigweg niet levensvatbaar zouden zijn. Hobbes, 2010, p. 95 e.v.
2
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In het huidige tijdsgewricht kan nauwelijks nog worden gesteld dat het belang
van sociale netwerken wordt onderschat. Eerder lijkt sprake van het omgekeerde,
wanneer we het verlies dat Facebook sinds de beursgang lijdt in ogenschouw
nemen. Wetenschappelijk hebben sociale structuren en netwerken altijd al grote
aandacht gehad. Zo hield de Duitse socioloog Georg Simmel zich aan het begin
van de vorige eeuw al bezig met de gevolgen van de industriële revolutie voor
samenlevingen.5 Simmel’s werk is niet alleen nog altijd hoogst relevant, maar
het vormde bovendien ook het startpunt voor de ontwikkeling van de methoden
en technieken die we kennen als sociale netwerkanalyse.
Simmel beïnvloedde ook de criminologie. Hij en overigens ook andere
Europeanen zoals Gabriel Tarde, misten hun uitwerking bijvoorbeeld niet op de
fameuze Chicago School, die in de jaren twintig van de vorige eeuw opkwam.6
De onderzoekers die daarvan deel uitmaakten stelden sociale verbanden centraal
bij het verklaren van crimineel gedrag. De differentiële associatietheorie van de
beroemdste van deze groep van onderzoekers, Edwin Sutherland, is daarvan
een uitstekend voorbeeld.7 De basis van die theorie is dat crimineel gedrag op
dezelfde manier wordt geleerd als niet-delinquent gedrag. Het startpunt zijn
sociale relaties waarin het plegen van straf bare feiten eerder positief dan negatief wordt gekwalificeerd. Ook in het werk van andere onderzoekers van de
Chicago School spelen sociale relaties haast als vanzelfsprekend een belangrijke
rol. 8 Het werk van deze wetenschappers is nog altijd zeer invloedrijk, en inmiddels wordt breed onderkend dat crimineel gedrag in belangrijke mate groepsgedrag is.9
Ook in het onderzoek naar de georganiseerde misdaad wordt sinds jaar en
dag expliciet dan wel impliciet aandacht gegeven aan sociale netwerken. Een
voorbeeld is de uit 1974 daterende studie van de Siciliaanse maffia door de
Nederlander Anton Blok.10 Blok, die voor zijn onderzoek enkele jaren in een
dorp op het eiland woonde, beschouwde de maffia hierin niet als een organisatie
5

Zijn meest bekende werk is: G. Simmel, Soziologie, Leipzig, Duncker en Humboldt, 1908.
6
Zie met name: G. Tarde, Les lois de l’imitation: étude sociologique, Paris, Alcan, 1904.
7
E. Sutherland, Principles of Criminology, Philadelphia PA, Lippincott, 1947.
8
Zie bijvoorbeeld: C. Shaw en H. McKay, Juvenile Delinquency in Urban Areas, Chicago, Chicago
University Press, 1942.
9
Zie bijvoorbeeld: C. Shaw, The Natural History of a Delinquent Career, Chicago IL, University
of Chicago Press, 1931; J. Sarnecki, Delinquent Networks, Cambridge, Cambridge University Press,
2001; F. Weerman, Samenplegen. Over criminele samenwerking en groepsvorming, Nijmegen, Ars Aequi
Juridische Uitgeverij, 2001.
10
A. Blok, The Mafia of a Sicilian Village, 1860-1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs, New
York, Harper & Row, 1974.
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of een syndicaat, zoals op dat moment nog de gangbare gedachte was. In plaats
daarvan benaderde hij de maffia, vanuit antropologisch en historisch perspectief,
als een sociaal netwerk.11 Deze was volgens Blok het resultaat van politieke en
economische factoren die in de loop der tijd het sociale systeem hadden gemaakt
tot wat het was, namelijk een kluwen van wederzijdse af hankelijkheidsrelaties
tussen mafiosi, grondbezitters, boeren en een scala van andere individuen. Een
netwerk waarin de overheid als actor en houder van het geweldsmonopolie echter
grotendeels ontbrak.
Een eerste aanzet tot daadwerkelijke sociale netwerkanalyse werd al in de
jaren twintig van de vorige eeuw gegeven door John Landesco, eveneens een lid
van de Chicago School. Hij onderzocht criminele relaties door te bekijken wie er
op de begrafenissen van bekende misdadigers de laatste eer kwamen bewijzen.
Dat leverde opmerkelijke inzichten op. Zo werd bij de ter aardebestelling van
James ‘Big Jim’ Colosimo in mei 1920, de kist naar het graf begeleid door een
cortège waarvan drie rechters, een officier van justitie, twee leden van het congres,
één senator, artiesten die optraden voor de Chicago Opera Company en vanzelfsprekend ook een keur aan onderwereldfiguren deel uitmaakten!12
Het op kwantitatieve wijze toepassen van sociale netwerkanalyse op misdaadnetwerken is echter van meer recente datum. Begin jaren negentig van de vorige
eeuw werd voor het eerst gesuggereerd dat dit een uitstekend instrument zou
kunnen zijn om criminele netwerken te bestuderen.13 Sindsdien heeft de gedachte
verder veld gewonnen en inmiddels kan sociale netwerkanalyse worden
beschouwd als ‘hot’. Criminologen passen deze technieken niet alleen toe op
criminele samenwerkingsverbanden die zich met vormen van georganiseerde
misdaad bezighouden, maar bijvoorbeeld ook op terreurgroepen en op jeugdbendes. 14 Omgekeerd hebben ook organisatiesociologen de ‘dark networks’

11

Zie A. Blok, 1974, p. 145 e.v.
J. Landesco, Organized Crime in Chicago, Part III of the Illinois Crime Survey, Chicago, University of
Chicago, 1929, p. 191-205.
13
M. Sparrow, ‘The Application of Network Analysis to Criminal Intelligence: An Assessment of the
Prospects’, Social Networks, 13, 1991: 251-274.
14
Zie bijvoorbeeld: M. Sageman, Understanding Terror Networks, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press, 2004; F. Weerman, 2001. Voor publicaties waarin een groot aantal verwijzingen
naar sociale netwerkanalyses naar vormen van georganiseerde misdaad zijn opgenomen, zie
bijvoorbeeld: C. Morselli, Inside Criminal Networks, New York, Springer, 2009; S. Easton en A.
Karaivanov, ‘Understanding Optimal Criminal Networks’, Global Crime, Vol. 10, No. 1, 2009: 41-65;
D. Bright. C. Hughes en J. Chalmers, ‘Illuminating Dark Networks: a Social Network Analysis of an
Australian Drug Trafficking Syndicate’, Crime, Law and Social Change, Vol. 57, 2011: 151-176.
12
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ontdekt.15 De ideeën die door sociologen, antropologen en economisch-sociologen
omtrent sociale netwerken zijn ontwikkeld, hebben op allerlei manieren hun
weg gevonden binnen de criminologie. Opmerkelijk is echter dat het sociale
netwerkperspectief maar betrekkelijk weinig wordt gehanteerd om op een geïntegreerde manier te kijken naar criminele fenomenen en naar de wijze waarop
deze zich in de loop der tijd ontwikkelen. Wanneer ik het onderzoek naar georganiseerde criminaliteit in ogenschouw neem, beperken sociale netwerkanalyses zich goeddeels tot het niveau van het criminele samenwerkingsverband.
Het netwerkperspectief leent zich echter ook meer dan uitstekend als denkraam
om ook een hoger netwerkniveau te bestuderen, namelijk dat van criminele
‘gemeenschappen’ oftewel communities, in de terminologie van sociologen en
antropologen. In deze rede wil ik hiertoe een aanzet geven op één van de terreinen waar ik de afgelopen jaren vooral empirisch onderzoek op heb verricht: de
georganiseerde criminaliteit. Vanzelfsprekend is dit niet de eerste keer dat ik in
dat kader iets over netwerken zeg, en elementen uit mijn eerdere werk keren dan
ook vanzelfsprekend terug.
Navolgend onderscheid ik drie niveaus van criminele netwerken: het micronetwerk, het macronetwerk en het mesonetwerk. Micronetwerken, ofwel netwerken op het niveau van het criminele samenwerkingsverband of de criminele
organisatie, komen aan bod in hoofdstuk 3.
Zulke netwerken komen vanzelfsprekend niet voort uit het luchtledige, maar
uit een bredere gemeenschap van personen die in staat en bereid zijn tot het
plegen van straf bare feiten. Dit niveau definieer ik als het criminele macronetwerk, dat ik nader beschrijf in hoofdstuk 4. De nadruk ligt daarbij op het cement
dat het netwerk bij elkaar houdt: criminele relaties.
Het macronetwerk (enkelvoud) is in principe een wereldwijd netwerk, maar
in de praktijk heeft uiteraard niet iedere (potentiële) wetsovertreder op de aardbol contact met alle anderen. Het netwerk is enerzijds geclusterd rondom verschillende soorten illegale activiteiten of markten en anderzijds op geografisch
wijze. De kleinere criminele communities die hierdoor ontstaan noem ik mesonetwerken. In hoofdstuk 5 staat dat netwerkniveau centraal.

De gedachte dat netwerken op verschillende niveaus kunnen worden beschouwd
vloeit voort uit inzichten die zijn opgedaan in een veelheid van onderzoek naar
‘gewone’ sociale netwerken. Om te beginnen is het daarom belangrijk om dat
werk in enkele pennenstreken te schetsen, waarbij ik natuurlijk vooral de aspecten belicht die voor het onderzoek naar georganiseerde criminaliteit het meest
relevant zijn.

15

Zie bijvoorbeeld: D. Vaughan, ‘Criminology and the Sociology of Organizations’, Crime, Law and
Social Change, 37, 2002: 117-136; J. Raab en B. Milward, ‘Dark Networks as Problems’, Journal of Public
Administration Research and Theory, Vol. 13, No. 4, 2003: 413-439; B. Milward en J. Raab, ‘Dark
Networks as Organizational Problems: Elements of a Theory’, International Public Management Journal,
9 (3), 2006: 330-360.
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2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk volgt een, zeer beknopt, overzicht van drie majeure onderzoekslijnen in de sociale netwerkanalyse. Het gaat daarbij om netwerken binnen achtereenvolgens gemeenschappen (paragraaf 2.2) binnen economische markten
(paragraaf 2.3) en binnen organisaties (paragraaf 2.4). Ten vierde besteed ik kort
aandacht aan een kleiner thema binnen het onderzoeksveld, de studie van
geheime genootschappen (paragraaf 2.5). Paragraaf 2.6 besluit dit hoofdstuk.

2
De studie van
sociale netwerken

2.2 Netwerken binnen gemeenschappen
Mensen maken deel uit van vele gemeenschappen, op allerlei niveaus. Iemand is
wereldburger, maar ook inwoner van een stad of dorp, deel van een familie, lid
van een bepaalde vereniging, werkzaam bij een specifiek bedrijf of een instelling,
enzovoorts. Deze kleinere gemeenschappen komen op verschillende manieren tot
stand.
Een eerste verklaring is dat mensen met eenzelfde achtergrond en interesses
een grotere kans lopen om elkaar tegen te komen. Gelijksoortigheid produceert
als het ware sociale verbindingen. Het gevolg is dat, vooral in kleine en zelfgekozen sociale verbanden, de leden vaak in hoge mate op elkaar lijken waar het gaat
om demografische, gedrags- en persoonskenmerken.16
Een tweede benadering stelt zogenoemde foci centraal.17 Foci kunnen worden
opgevat als gemeenschappelijke doelstellingen. Zo kan een sociaal verband
bijvoorbeeld worden gevormd rondom de wens tot plezier maken, een product
fabriceren, of om op een andere manier geld te verdienen. In deze opvatting ligt
de nadruk minder op de gelijksoortigheid van de leden van de groep. Voor de
uitvoering van een complex bedrijfsproces kunnen bijvoorbeeld mensen nodig
zijn van heel verschillende snit. In de praktijk is doorgaans een combinatie van
deze beide principes aan de orde.18
Een belangrijke bevinding uit de sociale netwerkanalyse is dat gemeenschappen doorgaans lokaal geclusterd zijn.19 Deze clusters ontstaan door verschillen
in netwerkdichtheid. Netwerkdichtheid is een simpele maat voor het verschil
tussen het aantal verbindingen dat tussen de leden van een netwerk kan bestaan,
16

M. McPherson, L. Smith-Lovin en J. Cook, ‘Birds of a Feather: Homophily in Social Networks’,
Annual Review of Sociology, Vol. 27, 2001: 415-444.
17
S. Feld, ‘The Focused Organization of Social Ties’, The American Journal of Sociology, Vol. 86,
No. 5, 1981: 1015-1035. Zie ook: G. Kossinets en D. Watts, ‘Empirical Analysis of an Evolving Social
Network, Science, 311, 88, 2006: 88-90.
18
J. Bruggeman, Social Networks. An Introduction, London/New York, Routledge, 2008, p. 19.
19
J. Bruggeman, 2008, p 37.

12 Netwerken op niveau: Criminele micro-, meso- en macronetwerken

Netwerken op niveau: Criminele micro-, meso- en macronetwerken 13

en het aantal dat daadwerkelijk aanwezig is. In een netwerk van drie personen,
A, B en C, kan sprake zijn van maximaal drie relaties, namelijk AB, AC en BC.
De netwerkdichtheid is in dit geval 3 gedeeld door 3, ofwel 100 procent. Wanneer
één van de drie relaties wegvalt, houden we een netwerkdichtheid van 2 gedeeld
door 3, ofwel 67 procent over. Lokale clusters ontstaan omdat in verreweg de
meeste sociale verbanden de netwerkdichtheid afneemt naarmate geografische
en sociale afstanden toenemen.
Natuurlijk zijn uitzonderingen mogelijk en bovendien heeft het tegenwoordige
gemak van de communicatie via het internet en de toegenomen mobiliteit het
onderhouden van internationale relaties vergemakkelijkt. Zo is de gemeenschap
van criminologen die zich aan universiteiten met georganiseerde misdaad bezighouden hoogst internationaal en blijkt het, behalve dat we elkaar altijd wel enkele keren per jaar op congressen ontmoeten, uitstekend mogelijk om gezamenlijke projecten via e-mail tot een goed einde te brengen. Echter, mensen maken,
zoals gezegd, deel uit van verschillende gemeenschappen en gemiddeld genomen bevinden de meeste daarvan zich in de directe omgeving.
Een interessante vraag waar veel onderzoek naar is gedaan, is wanneer een
willekeurige groep personen cohesie gaat opbouwen en zich daarmee tot een
herkenbare gemeenschap ontwikkelt. Het is evident dat de hoeveelheid bindingen tussen de individuen (actoren) en de wijze waarop deze gestructureerd zijn,
daarvoor cruciaal zijn. Simpel gesteld is de cohesie binnen een gemeenschap
groter wanneer het wegvallen van één actor minder invloed heeft op de mate
waarin de leden van het sociale verband elkaar nog weten te vinden om informatie uit te wisselen of samen te werken. De maat waarin cohesie wordt uitgedrukt
is K-connectivity. Deze berekent in een gegeven netwerk het aantal onaf hankelijke paden waarlangs informatie kan worden uitgewisseld.
Het valt dus ook te berekenen hoeveel personen er uit een community moeten
worden verwijderd om het verband zijn cohesie te laten verliezen. 20 Structuur
speelt daarbij een rol. Naarmate het netwerk meer is gecentraliseerd, doordat
een klein aantal actoren bovengemiddeld veel bindingen heeft, hoeven minder
personen – en daarmee hun relaties – te worden weggenomen dan in een gedecentraliseerd netwerk, waarin iedereen ongeveer even well-connected is. Zulke
inzichten zijn vanzelfsprekend ook hoogst relevant in relatie tot criminele netwerken.
Naarmate een gemeenschap groter groeit en toch zijn cohesie wil behouden,
20

J. Bruggeman, 2008, p. 45.
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waardoor de groepsleden in staat blijven tot effectieve samenwerking, zijn
bepaalde hulpstructuren nodig. De belangrijkste daarvan is een gemeenschappelijke cultuur. Het ontwikkelen daarvan biedt als het ware reeds een blauwdruk
voor geaccepteerd gedrag, waardoor de leden van de gemeenschap niet voortdurend in directe onderlinge interactie hoeven te bepalen wat op dat vlak wel en
niet wenselijk is. Dat laatste wordt naarmate een netwerk groter wordt steeds
moeilijker, omdat dan eenvoudigweg niet alle leden meer direct contact kunnen
onderhouden.
Het begrip cultuur wordt door Peter Richerson en Robert Boyd gedefinieerd
als informatie die in staat is het gedrag van individuen te beïnvloeden. De actoren ontvangen deze informatie van één of meer anderen door middel van onderwijs, imitatie en andere vormen van sociale overdracht. 21 Dit is uiteraard eenvoudiger naarmate de gemeenschappen al op voorhand bestaat uit actoren die op
elkaar lijken. Overdracht wordt ook bevorderd omdat mensen dan meer geneigd
zijn de meerderheid te volgen. Als iedereen een Iphone bezit, wordt het bijvoorbeeld steeds moeilijker om er geen te hebben. Indien nodig kunnen additionele
instrumenten worden ingezet om de groepscultuur sneller te internaliseren,
zoals regels voor toetreding tot de gemeenschap. 22 Ook een systeem van bestraffing helpt te voorkomen dat individuen zich niet aan de groepscultuur wensen te
conformeren.
Staatsvorming wordt in dit kader opgevat als het mogelijk maken van verbindingen tussen een groter aantal gemeenschappen met uiteenlopende (sub)
culturen. De kern daarvan is een systeem van gecodificeerde wetten en regels en
algemeen aanvaardde instituties die de conflicten daaromtrent kunnen beslechten. 23 Kortom, cultuur en instituties maken het mogelijk om ook de cohesie
binnen grotere sociale verbanden te behouden.
Een volgend belangrijk thema is hoe netwerkrelaties binnen gemeenschappen zich ontwikkelen. Enerzijds kunnen er actoren bijkomen, door geboorte of
immigratie, of verdwijnen, door te overlijden of door naar een ver land te verhuizen. Anderzijds kunnen de bestaande actoren verbindingen aangegaan of beëindigen. Bepaalde sociale banden zijn statisch: aan bloedbanden valt bijvoorbeeld
weinig te veranderen, ofschoon dit niet hoeft te betekenen dat er ook voortdurend
sprake is van contacten. De meeste sociale bindingen zijn echter in twee opzich21

P. Richerson en R. Boyd, Not by Genes Alone. How Culture Transformed Human Evolution, Chicago/
Londen, The University of Chicago Press, 2005.
22
P. Leeson en D. Skarbek, ‘Criminal Constitutions’, Global Crime, Vol. 11, No. 3, 2010: 279-297.
23
J. Bruggeman, 2008, p. 55.
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ten dynamisch, namelijk zowel ten aanzien van de vorming en het al dan niet
voortzetten ervan, als met betrekking tot de frequentie van het contact.
Een opmerkelijke conclusie uit de sociale netwerkanalyse is dat actieve bindingen tussen mensen een groot verloop kennen. Barry Wellman constateerde
dit bijvoorbeeld in een beroemd geworden studie naar sociale relaties in een
buurt in de Canadese stad Toronto. 24 Ongeveer de helft van de bindingen tussen
een groep van proefpersonen bestond tien jaar later niet meer, ofwel omdat de
actor was overleden, ofwel omdat de relatie was beëindigd. Slechts iets meer dan
een kwart van de als hecht gekwalificeerde relaties was na al die tijd nog steeds
hecht, terwijl nog eens een kwart van de bindingen nog wel bestond, maar die
werden niet meer als innig ervaren. 25 Wellman constateerde overigens dat verdeling van de bindingen naar type niet wezenlijk was veranderd: ongeveer de helft
had betrekking op familie; zo’n veertig procent op vrienden; slechts negen procent
op buren en vier procent op collega’s van het werk.
Scott Feld verrichte nader onderzoek naar een bestand van eerstejaars collegestudenten aan wie in een periode van een half jaar twee maal was gevraagd met
welke andere studenten uit hun jaar ze het meeste contact hadden en hoe zij dat
contact waardeerden. Hier bleek al na een half jaar tijd 46 procent van de sociale
bindingen niet meer te bestaan. 26
Helaas is dit type longitudinale studies uiterst zeldzaam. De vraag of deze
uitkomsten betekenen dat het hele netwerk fundamenteel van samenstelling
veranderd is, of dat alleen het patroon van de bindingen tussen de oorspronkelijke actoren is gewijzigd, kan op grond hiervan helaas niet worden beantwoord. 27
Het schijnbaar grote verval van bindingen in sociale netwerken is echter wel een
belangrijk aandachtspunt, zeker ook in relatie tot criminele netwerken. Wisselen
binnen zulke netwerken de actieve relaties ook met een dergelijke snelheid, en
veranderen mogelijk ook de individuen die er deel van uitmaken voortdurend?
24
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1997: 91-95.
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De oorspronkelijke steekproef van Wellman in de wijk East York in Toronto bedroeg slechts 845
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Met name dat laatste zou de taak van de overheid om greep te krijgen op criminele
netwerken, en op de bijbehorende misdaadproblemen, sterk doen afnemen. Die
soep wordt naar mijn idee, zeker als het om zware of georganiseerde misdaad
gaat, echter niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend (zie hoofdstuk 4).
Een laatste punt dat hier aandacht verdient, is dat een hoge mate van cohesie
niet alleen maar positief is. Op elkaar lijkende actoren hebben immers ook
toegang tot ongeveer dezelfde hulpbronnen. Dit perkt ook de diversiteit van de
informatie die wordt uitgewisseld in. In een sterk samenhangend netwerk
durven mensen er bijvoorbeeld ook minder gemakkelijk een afwijkende mening
op na te houden. 28 Als gevolg van zulke factoren kan de groep zich meer naar
binnen gaan keren, waardoor nieuwe ontwikkelingen waarvan profijt kan worden
getrokken worden gemist. De mate waarin een gemeenschap op andere en meer
afwijkende communities is aangesloten, is dan ook van groot belang.
Actoren die sociale relaties in meerdere gemeenschappen hebben worden in
de sociale netwerkanalyse aangeduid als ‘bruggenbouwers’ (brokers). Hun belang
is met name groot wanneer het om zakelijke kansen gaat, waarvoor toegang tot
uiteenlopende hulpbronnen en informatie het meest profijtelijk is. Het is dan
ook niet vreemd dat vooral wetenschappers die naar economische markten kijken
vanuit een netwerkperspectief, veel aandacht aan bruggenbouwers besteden.
Navolgend ga ik daarop nader in.
2.3 Netwerken binnen markten
In de traditionele economische wetenschap wordt het begrip ‘markt’ doorgaans
als een abstractie gehanteerd, als een virtuele plek waar vraag en aanbod bij elkaar
komen en prijzen worden bepaald.29 Vooral neoklassieke economen zien markten
dan ook als losstaand van maatschappelijke verbanden. Diametraal daartegenover
staan de opvattingen van economisch sociologen. Zij zijn juist van mening dat de
economie en de maatschappij als één geheel moeten worden beschouwd, en zien
markten niet als abstracties, maar als een samenstel van mensen van vlees en
bloed en de optelsom van alle transacties die zij aangaan.30
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Een markt is een speciaal type gemeenschap. Het is een sociaal netwerk met
actoren die verbonden zijn door economische relaties. Deze onderhouden vanzelfsprekend daarnaast ook nog andere sociale relaties en het economisch leven is
daarom ook ingebed (embedded) in het sociale leven. Een ondernemer zal daarom
normaliter bijvoorbeeld rekening houden met de maatschappelijke effecten van
zijn acties, hoewel dat element in de laatste decennia, zeker in de Angelsaksische
opvatting van het kapitalisme, wellicht wat teveel naar de achtergrond is verdwenen.31
Economisch sociologen hebben al sinds het begin van de jaren zeventig van
de vorige eeuw baanbrekend onderzoek gedaan naar het belang en het functioneren van sociale netwerken bij het tot stand komen van zakelijke transacties.
Het artikel ‘The Strength of Weak Ties’ van Mark Granovetter, dat in 1973 het
licht zag, is één van de meest geciteerde in de wereld van de sociale netwerkanalyse.32 Ook het werk van Ronald Burt is zeer invloedrijk.33 Beiden hebben
vooral gewezen op het belang van bruggenbouwers in zakelijke netwerken.
Alvorens daar nader op in te gaan, besteed ik eerst aandacht aan de wijze waarop
zakelijke transacties überhaupt tot stand komen en aan het belang van vertrouwen
daarbij.
In een rechtsstaat is het uitgangspunt dat wanneer één van de partijen zich
niet aan het impliciete of expliciete ‘contract’ houdt, de ander daartegen juridisch
in het geweer kan komen. Hoewel het in de praktijk natuurlijk veelvuldig voorkomt dat zakenpartners elkaar voor de rechter slepen, zijn er ook veel situaties
waarin dat niet zinvol of haalbaar is. Zo kan de transactie in financieel opzicht
te onbeduidend zijn om er juridische consequenties aan te willen verbinden.
Als je op de markt een kilo tomaten aanschaft en de marktkoopman stopt er, als
even niet goed oplet, ook een paar bijna rotte tussen, zul je waarschijnlijk niet de
moeite nemen om als je daar bij thuiskomst achter komt, weer terug te fietsen
en verhaal te halen, laat staan dat je met een advocaat gaat dreigen als je niet een
paar nieuwe tomaten krijgt. De meeste mensen zullen de volgende keer eenvoudigweg naar een andere kraam gaan.
Ook wanneer een transactie financieel wel ingewikkelder en kostbaarder
wordt, bijvoorbeeld een zakelijke deal tussen twee bedrijven, wordt er niet
gemakkelijk juridische actie ondernomen wanneer er sprake is van een geschil.

De reden is dat het voor de rechter uitvechten van het conflict doorgaans ook de
verhoudingen tussen de partners ernstig verziekt. Bedrijven zullen er dan ook
pas voor kiezen wanneer zij toch al niet meer van plan waren om de zakelijke
relatie voort te zetten, of tenminste bereid zijn om dat gevolg te aanvaarden.34
Tot slot kan, zeker in internationale transacties, de situatie door uiteenlopende
wet- en regelgeving van de betrokken landen of door cultuurverschillen, zo
ingewikkeld worden dat er langs juridische weg niet of nauwelijks meer genoegdoening te verkrijgen valt. Bovendien worden dergelijke zaken dusdanig kostbaar
dat het minder moeite kost om het verloren geld met nieuwe zakelijke activiteiten
wederom te verdienen dan te proberen om het langs juridische weg terug te halen.
Om dit soort problemen te voorkomen gaan partijen die een zakelijke transactie willen afsluiten, deze in de regel niet blindelings aan: in plaats daarvan
gebruiken zij sociale relaties om de risico’s al op voorhand te verminderen.35 Een
vanuit criminologisch oogpunt interessante bevinding is dat zelfs in situaties
waarin rechtsbescherming geheel ontbreekt, sociale netwerken toch economisch
verkeer mogelijk maken.
Om te beginnen speelt vertrouwen daarbij een cruciale rol. Wie bijvoorbeeld
weinig geld heeft en een tweedehands auto wil kopen zonder verder te weten
waarop je moet letten, op het internet gaat zoeken en simpelweg de goedkoopste
aanschaft, loopt een behoorlijke kans op een teleurstelling. Iemand die in staat is
gebruik te maken van vertrouwde sociale relaties, in dit geval een tussen-persoon
die ofwel over technische kennis beschikt, ofwel een garagehouder persoonlijk
kent, loopt beduidend minder risico.
Datzelfde mechanisme werkt ook op grotere schaal, bij bedrijven die
omvangrijke zakelijke transacties willen aangaan. Ook hier bevordert, zoals in
gewone sociale relaties, gelijksoortigheid het ontstaan van een binding: spreekt
de beoogde zakenpartner mijn taal? Draagt hij of zij kleding die voor mij acceptabel is? Delen we dezelfde soort zakelijke ervaringen? Dan nog is het verstandig
om niet direct met grote transacties te beginnen, maar met kleine overeenkomsten. Pas als de tegenpartij blijk heeft gegeven van betrouwbaarheid, kan
veilig(er) worden overgestapt op deals waarbij het financiële af breukrisico groter
is.
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Vertrouwen is echter niet het enige beschermingsmechanisme: gemeenschappen met voldoende cohesie blijken, in de tweede plaats, ook sociale sancties toe te
passen, die in de praktijk even effectief zijn. Zo hanteren West-Afrikaanse en
Chinese handelsnetwerken bijvoorbeeld de afspraak dat iedereen weigert nog
zaken te doen met een oplichter die zich willens en wetens niet aan een overeenkomst heeft gehouden.36 Het is evident dat van een dergelijk systeem een grote
preventieve werking uit kan gaan: iemand kan de boel slechts één keer flessen.
De voorwaarde is uiteraard wel dat de cohesie binnen de handelsgemeenschap
waarmee de oplichter te maken heeft, groot genoeg is.
Binnen de benadering van ‘markten als netwerken’ is, zoals hiervoor al werd
aangestipt, grote aandacht voor het belang van ‘bruggenbouwers’ die verschillende marktsegmenten met elkaar kunnen verbinden. Zij kunnen om te
beginnen optreden als intermediairen, zoals in het voorbeeld van de tweedehands auto, omdat zij in meerdere gemeenschappen sociale relaties hebben.37
Behalve dat zij die rol kunnen spelen, kunnen zij de relatief schaarse informatie
waarover ze beschikken ook zelf zakelijk uitnutten, tenminste als ze over de
benodigde kwaliteiten beschikken, zoals organisatietalent en toegang tot investeringskapitaal.
In internationale handelsnetwerken spelen migranten die zich in het ene
land gevestigd hebben en nog altijd contacten onderhouden met familieleden en
vrienden die nog in het land van herkomst verblijven, een belangrijke rol als
bruggenbouwers. Dat geldt nog meer voor diaspora. Vooral de joodse en Chinese
diaspora zijn van oudsher vooraanstaand in de grensoverschrijdende handel.
In vrijwel elk land bevindt zich immers wel een Chinese gemeenschap.38 Niet
alleen beschikken de leden van deze verspreide communities over lokale kennis
ten aanzien van de handelsmogelijkheden, zij kunnen bovendien ook buitengewoon snel zaken met elkaar doen. Enerzijds omdat zij in staat zijn om personen
die zich niet aan overeenkomsten houden, zoals hiervoor beschreven, zakelijk uit
te sluiten. Anderzijds ook vanwege de informele financieringssystemen waarop
zij een beroep kunnen doen. Diaspora zijn ook voor de bestudering van
transnationale misdaad van belang, omdat het handelsverkeer zich vanzelfsprekend niet hoeft te beperken tot louter legale goederen of diensten.
36

J. Rauch, 2001.
D. White en F. Harary, ‘The Cohesiveness of Blocks in Social Networks: Node Connectivity and
Conditional Density’, Sociological Methodology, Vol. 3, No. 1, 2001: 305-309.
38
A. McKeown, ‘Conceptualizing Chinese Diasporas, 1842 to 1949’, The Journal of Asian Studies,
Vol. 58, No. 2, 1999: 306-337.
37

20 Netwerken op niveau: Criminele micro-, meso- en macronetwerken

Ook voor economisch sociologen is de vraag hoogst belangrijk hoe zakelijke bindingen zich in de tijd ontwikkelen en dan vooral de ‘bruggen’. Aangezien het
hier gaat om verbindingen tussen eilandjes waarvan de actoren van elkaar verschillen, worden ze als zwakke verbindingen (weak ties) beschouwd.39 Dit in
tegenstelling tot de bindingen tussen gelijksoortige actoren in gemeenschappen,
die als sterke banden worden opgevat. Hoewel deze weak ties dus enerzijds cruciaal zijn, voorspelt de theorie anderzijds dat ze ook het minst bestendig zijn.
Een onderzoek van Ronald Burt naar bruggen in een zakelijk netwerk van bankiers, die voor dezelfde grote financiële organisatie werkten, leek dit te bevestigen. 40 Gemiddeld bleek van de tien ‘brugrelaties’ er na een jaar nog maar één
over te zijn.
Hoe dit moet worden verklaard blijft echter een open vraag. Cruciaal is ook
hier weer de vraag of louter de actieve relaties tussen de bestaande actoren
werden beëindigd, of dat zij helemaal uit het netwerk verdwenen. Het ligt voor
de hand dat vooral het eerste het geval was: de actoren maakten per slot deel uit
van dezelfde organisatie. Het roept bovendien een andere interessante vraag op,
namelijk of het belang van brokers niet sterk wordt overschat. Wellicht moeten
zij veel meer als intermediairen worden gezien die niet meer doen dan partijen
eenmalig bij elkaar brengen. Hun rol is daarna uitgespeeld omdat er een nieuwe
rechtstreekse verbinding tot stand is gebracht, en de bruggenbouwer dus niet
meer nodig is. Ik kom daarop in relatie tot criminele netwerken natuurlijk nog
op terug. Navolgend komt eerst de derde belangrijke stroming in de sociale netwerkliteratuur aan de orde, waarin organisaties worden beschouwd.
2.4 Netwerken binnen organisaties
Ook organisaties kunnen als gemeenschappen worden beschouwd, aangezien ook
daar immers sprake is van een sociaal netwerk. Organisatiesociologen houden
zich eerst en vooral met de bestudering daarvan bezig.
Binnen bedrijven of instellingen kunnen ruwweg twee typen bindingen
worden onderscheiden. Enerzijds betreft het de functionele of formele bindingen
die voortvloeien uit de wijze waarop de uitvoering van de werkzaamheden is
georganiseerd. Anderzijds gaat het om de sociale of informele bindingen tussen
medewerkers die bovenop de functionele relaties komen, of er zelfs helemaal los
van staan.
39
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De formele organisatie omvat bijvoorbeeld de directeur aan de top, afdelingshoofden op het middenniveau, uitvoerende medewerkers daaronder, en mogelijk ook
nog individuele specialisten met aparte posities. De informatiestromen die nodig
zijn om de doelstellingen van het bedrijf in kwestie te bereiken, lopen naar mag
worden verwacht primair langs functionele lijnen. De directeur zet het beleid op
hoofdlijnen uit en verdeelt de taken over de afdelingshoofden, die op hun beurt de
mensen aanwijzen die deze moeten uitvoeren. Informatiestromen lopen vanzelfsprekend ook horizontaal, bijvoorbeeld wanneer afdelingen of afzonderlijke medewerkers met elkaar moeten samenwerken om specifieke projecten tot een goed
einde te kunnen brengen.
Behalve de functionele bindingen bestaan er binnen organisaties echter ook
allerlei andere, informele, sociale relaties. Het is heel goed mogelijk dat actoren
die puur functioneel beschouwd niets met elkaar te maken hebben, omdat zij
voor de uitvoering van het werk geen contact hoeven te hebben, wel een relatie
onderhouden. Ze kunnen elkaar van buiten de organisatie kennen omdat ze
bijvoorbeeld lid zijn van dezelfde sportvereniging, of daarbinnen omdat ze
allebei regelmatig de rookruimte bezoeken. Vanzelfsprekend wordt ook langs
deze lijnen informatie uitgewisseld. Zo kan een medewerker van een financiële
afdeling bijvoorbeeld weten dat er plannen zijn om op bepaalde activiteiten te
bezuinigen, waarop degene die dit langs informele weg hoort ervoor kan zorgen
dat hij niet betrokken wordt bij projecten die waarschijnlijk op de tocht komen te
staan en zo het risico om bij een volgende reorganisatie te worden ontslagen kan
verkleinen.
Personen die well-connected zijn binnen het informele netwerk van de organisatie kunnen daaraan dus bepaalde voordelen ontlenen, die zij op grond van
hun formele positie ontberen. Organisatiesociologen hebben in de afgelopen
decennia veel onderzoek verricht naar het functioneren en naar het belang van
informele netwerken, naar de rol die ze vervullen, en hoe bijvoorbeeld managers
met het bestaan ervan rekening kunnen houden. 41
Nu hoeft onderzoek naar de positie die actoren op grond van hun bindingen
in een netwerk innemen, natuurlijk niet te worden beperkt tot vastomlijnde
organisaties. Het kan evengoed worden toegepast op netwerken die weliswaar
functioneel zijn begrensd, maar waarbinnen verder geen sprake is van een
formele hiërarchie. Een goed voorbeeld daarvan is een gevangenispopulatie.
41
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Hoewel gedetineerden in theorie gelijkwaardig zijn, is in de praktijk natuurlijk
sprake van grote verschillen in status en positie binnen de gevangenisgemeenschap. Kennis omtrent hoe dit netwerk in elkaar zit kan bijvoorbeeld van belang
zijn voor het organiseren van resocialiserende activiteiten tijdens de detentie,
maar kan ook worden gebruikt om allerlei conflicten te vermijden. In de jaren
vijftig van de vorige eeuw werd bijvoorbeeld met die doelen al onderzoek gedaan
in Amerikaanse gevangenissen. 42
Ook wanneer er helemaal geen omlijnde begrenzing is, kunnen netwerken
die als organisaties kunnen worden beschouwd, bijvoorbeeld omdat ze de
uitvoering van een logistiek proces tot doel hebben, door middel van sociale
netwerkanalyse in kaart worden gebracht. Bij het ontbreken van een formele
functieverdeling zal een analyse van iemands rol en positie binnen het netwerk
uitsluitsel moeten geven over zijn of haar belang voor de ‘organisatie.’ Vooral
dit type analyses is binnen de sociale netwerkanalyse van criminele samenwerkingsverbanden, die immers ook geen vastgestelde rangen en standen hebben,
van belang. Iemands positie in het netwerk kan door middel van uiteenlopende
maten worden berekend. Een voorbeeld is centraliteit, een maat om te bepalen
hoe de verbindingen tussen de actoren in het netwerk zijn verdeeld. Een andere
is geodetische afstand, waarmee kan worden bepaald welke personen gemiddeld
de kortste ‘informatielijnen’ met andere actoren hebben. Het kunnen achterhalen wie binnen een niet zuiver omlijnd crimineel samenwerkingsverband de
belangrijkste posities innemen is vanzelfsprekend ook nuttig voor opsporingsinstanties, omdat zij met deze kennis beter kunnen bepalen op wie zij de aandacht vooral zouden moeten richten.
2.5 Netwerken en geheime genootschappen
Tot slot is binnen de sociale netwerkanalyse ook (beperkte) aandacht besteed aan
geheime genootschappen, vooral in respons op het artikel ‘The Sociology of
Secrecy and Secret Societies’ van Georg Simmel, dat in 1906 werd gepubliceerd.43
De discussie onder sociologen ging vooral over de sociale structuren binnen zulke
verbanden. Voor criminologen ligt er een evidente parallel met criminele
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netwerken, waarvoor geheimhouding immers ook een belangrijke kwestie is.44
Eigenlijk komen we hiermee dan ook reeds op criminologisch terrein: zo wordt
doorgaans in studies naar geheime genootschappen ook de maffia als zodanig
meegenomen.45 Ook Simmel zelf noemde in zijn artikel criminele bendes in dit
verband.46
Vanwege deze overlap beperk ik me hier tot één aspect dat in de sociologische
discussie omtrent geheime genootschappen aan de orde is gekomen, namelijk
de vraag hoe personen lid worden van zo’n secret society. Geheime genootschappen zijn in dit licht vooral interessant wanneer de leden het risico van lopen van
vervolging of zelfs te worden omgebracht indien zij worden ontdekt. In zulke
gevallen moeten de leden elkaar in hoge mate kunnen vertrouwen en dat begint
dan ook al bij de aanwerving. Sommige geheime genootschappen waren daarbij extreem restrictief. De religieuze sekte van de Doukhobors liet bijvoorbeeld
alleen de kinderen van leden toe. 47 De Phansigar, een tot in de 18e eeuw in het
huidige India actieve sekteachtige bende, waarvan de leden reizigers op rituele
wijze vermoordden uit naam van de godin Kali, maar hun slachtoffers evengoed
ook beroofden, hanteerden hetzelfde systeem. Daarnaast lieten ze soms ook
jonge jongens onder hun slachtoffers in leven om ze te trainen in het moordwerk
en ze in hun gelederen op te nemen. 48
In de meeste geheime genootschappen worden nieuwe leden aangebracht doordat
zij een sociale relatie hebben met al bestaande leden.49 Die band zal van een
dusdanig vertrouwd gehalte moeten zijn dat degene die al lid is van het genootschap, en dus kennelijk betrokken is in activiteiten die geheim moeten blijven, die
kennis wil delen. Hoe gevaarlijker de activiteit, hoe hoger het gevraagde niveau
van onderling vertrouwen wordt. Het is daarom niet verwonderlijk dat nieuwe
leden vooral onder verwanten of onder zeer goede vrienden worden gevonden.

Een belangrijke conclusie is echter dat iemand niet wordt ‘gerecruteerd’ door een
geheim genootschap. Het gaat, in plaats daarvan om het opbouwen van een
sociale relatie die, afhankelijk van hoe deze binding wordt gewaardeerd, wel of
niet wordt omgezet in een ‘lidmaatschap’. In hoofdstuk 4 kom ik hierop
uitgebreider terug.
2.6 Besluit
Resumerend kan worden gesteld dat het werk van sociologen, antropologen en
economisch sociologen in relatie tot sociale netwerken tal van hoogst relevante
aanknopingspunten biedt voor criminologisch onderzoek naar samenwerkende
misdadigers. Hoe komen criminele gemeenschappen tot stand? Komen hulpstructuren zoals een gemeenschappelijke cultuur of instituties ook in criminele
gemeenschappen voor? Hoe worden actoren lid van criminele netwerken? Wat is
het belang van bruggenbouwers binnen zulke netwerken? Hoe kunnen ze worden
gedestabiliseerd? Een cruciale vraag is uiteraard op welke punten criminele
gemeenschappen, op het niveaus van criminele samenwerkingsverbanden,
markten of grotere communities, afwijken van een gemiddeld sociaal netwerk. Niet
alleen kunnen misdadigers bijvoorbeeld gemakkelijker hun toevlucht nemen tot
geweld, zij hebben ook te maken met de eis dat, althans wanneer sprake is van
een integere overheid en een effectief opsporingsapparaat, ze hun activiteiten
geheim moeten houden. Tot op heden hebben criminologen deze vragen vooral
bestudeerd op het niveau van de organisatie. In het volgende hoofdstuk volgt een
beknopte tour d’horizon van de inzichten die de sociale netwerkanalyse van
micronetwerken tot op heden heeft opgeleverd.
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Micronetwerken worden in Nederland sinds het midden van de jaren negentig
algemeen als criminele samenwerkingsverbanden aangeduid.50 Daarmee wordt
verwezen naar de vaststelling dat in ons land vooral sprake is van ‘los-vaste’
groeperingen die zich eerst en vooral met handelscriminaliteit bezighouden en
niet van hecht gestructureerde ‘maffias’ met rituelen en ballotagesystemen.51
Gegeven die losse structuur is het dan ook niet zo vreemd dat Nederlandse
criminologen, zoals Edward Kleemans, Henk van de Bunt en Peter Klerks, al snel
naar samenwerkingsverbanden gingen kijken in termen van netwerken.52
Het analyseren van de criminele netwerken is zelfs op microniveau tijdrovend
en verre van eenvoudig. Om te beginnen is gedetailleerde informatie nodig over
de onderlinge bindingen tussen de actoren in het netwerk. De methoden die
sociologen en antropologen gebruiken om die gegevens te verkrijgen, vragenlijsten of observatie, zijn voor onderzoekers van georganiseerde misdaad doorgaans
geen optie.53 Zij zullen het dus van secundaire bronnen moeten hebben, en dan
vooral van informatie die heimelijk door opsporingsinstanties, bijvoorbeeld via
het afluisteren van telefoons of middels observaties is verkregen, liefst over een
langere periode. Lastig is echter dat zulke gegevens in veel landen niet toegankelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek.
In Nederland is gelukkig wettelijk geregeld dat wetenschappers, uiteraard
onder voorwaarden, toegang kunnen krijgen tot persoonsinformatie van
50

De term werd in 1996 voor het eerst geïntroduceerd in het eindrapport van de Onderzoeksgroep
Fijnaut, die in het kader van de Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa)
onderzoek deed naar de georganiseerde misdaad in Nederland. C. Fijnaut, F. Bovenkerk, G. Bruinsma
en H. van de Bunt, Eindrapport georganiseerde criminaliteit in Nederland, Den Haag, Sdu Uitgevers,
1996.
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Die conclusie werd aan het begin van de jaren negentig al getrokken na onderzoek naar de
grote toenmalige Nederlandse hasjimporteurs. Zie: P. van Duyne, R. Kouwenberg en G. Romeijn,
Misdaadondernemingen: ondernemende misdadigers in Nederland, Arnhem, Gouda Quint, 1990.
52
Zie: E. Kleemans, E. van den Berg en H. van de Bunt, Georganiseerde criminaliteit in Nederland:
Rapportage op basis van de WODC-monitor, Den Haag, WODC, 1998; P. Klerks, Groot in de hasj, Theorie
en praktijk van de georganiseerde criminaliteit, Antwerpen, Samson/Kluwer Rechtswetenschappen,
2000; P. Klerks, ‘The Network Paradigm Applied to Criminal Organisations: Theoretical Nitpicking
or a Relevant Doctrine for Investigators? Recent Developments in the Netherlands’, Connections,
24 (3): 53-65; E. Kleemans, M. Brienen en H. van de Bunt, Georganiseerde criminaliteit in Nederland:
Tweede rapportage op basis van de WODC-monitor, Den Haag, WODC, 2002. Zie ook: J. Herbrink,
‘Netwerkanalyse. Nieuw vangnet voor de politie?’, Modus, 4e jaargang, nr. 3, 1995: 2-6.
53
Het interviewen van gedetineerden over hun netwerken is bijvoorbeeld wel een mogelijkheid,
hoewel dan moet worden afgewacht of zij inderdaad aan elkaar gerelateerd kunnen worden. Wanneer
wordt gekozen voor interviews met personen die bij hetzelfde type illegale activiteiten in een beperkt
geografisch gebied betrokken zijn, is die kans overigens wel vrij groot. Zie: C. Morselli, ‘Assessing
Network Patterns in Illegal Firearms Markets’, Crime, Law and Social Change, 57, 2012: 129-149
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opsporingsinstanties. Bovendien is een traditie gegroeid waarin onderzoekers
van universiteiten en beleidsonderzoeksbureaus participeren in het maken van
fenomeenanalyses en criminaliteitsbeelden voor de politie. Toegang tot gegevens
is in ons land dus minder problematisch dan elders.
In veel andere gevallen moeten criminologen echter terugvallen op openbaar
materiaal.54 Zo kwamen na de aanslagen in New York in 2001 en Madrid in 2004,
gedetailleerde beschrijvingen van de betrokken terreurnetwerken beschikbaar, die in verschillende sociale netwerkanalyses zijn gebruikt.55 De Italiaanse
onderzoeker Francesco Calderoni baseerde een recente analyse van twee drugshandelsnetwerken van de ‘Ndrangheta in Italië op openbare gerechtelijke stukken,
die in dat land zeer uitgebreid zijn en ook persoonsgegevens bevatten.56 Ook historische bronnen kunnen een uitstekend alternatief zijn, zo bewijst een onderzoek van Papachristos en Smith, die recentelijk het netwerk rondom Al Capone
in kaart brachten, aan de hand van gegevens uit de archieven van de Chicago
Crime Commission.57
Ook wanneer gegevens beschikbaar zijn, is het maken van netwerkanalyses
geen sinecure. Het samenstellen van een voor analyse geschikte database van de
connecties tussen de netwerkleden, is een tijdrovende aangelegenheid.
Bovendien zijn pas sinds een aantal jaren computerprogramma’s zoals UCINET
en ORA voorhanden, waarmee relatief gemakkelijk grote sociale netwerken
kunnen worden geanalyseerd. Het is dan ook verklaarbaar dat, hoewel grote
datasets beschikbaar waren, vroege Nederlandse pogingen om kwantitatieve
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Hoewel de situatie de laatste jaren in sommige landen, bijvoorbeeld in Canada en in Italië, lijkt te
verbeteren.
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Bijvoorbeeld: M. Sageman, 2004; J. Raab en B. Milward, 2003.
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Het ging om de zogenoemde Giudici per le indagini preliminari, aangevuld met de arresten. Zie: F.
Calderoni, Strategic Positioning in Mafia Networks, Paper gepresenteerd tijdens de de 3th Annual Illicit
Networks Workshop, Montreal, 3-4 November 2011. Beschikbaar via: <www.erdr.org>.
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A. Papachristos en C. Smith, The Small World of Al Capone. The Embedded Nature of Criminal and
Legitimate Social Networks, Paper gepresenteerd tijdens de 3th Annual Illicit Networks Workshop,
Montreal, 3-4 November 2011. Beschikbaar via: <www.erdr.org>. Dat was overigens niet het
complete netwerk. Al na een paar weken maakten de beheerders een eind aan de activiteiten van de
onderzoekers omdat Papachristos zowat het hele archief aan het kopiëren was en zij vreesden dat
dit materiaal openbaar op het internet terecht zou komen. De Chicago Crime Commission is een
particuliere organisatie en dat betekent dat de archiefstukken weliswaar toegankelijk zijn, maar dat er
ook voor inzage moet worden betaald... Zie: <www.chicagocrimecommission.org>
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netwerkanalyses te maken, nog schipbreuk leden.58
Vooral de Canadese criminoloog Carlo Morselli toonde zich de afgelopen
jaren een belangrijk voorvechter van de toepassing van sociale netwerkanalyse
op criminele organisaties. Morselli kreeg vlak na de eeuwwisseling, dankzij
goede contacten met de politie en enig geluk, de beschikking over het volledige
dossier van een langjarig opsporingsonderzoek naar de drugshandel van de
Hells Angels in Montreal. Hij heeft van de schaarste een deugd gemaakt en zijn
ene dossier over een periode van diverse jaren op alle mogelijke manieren geanalyseerd.59
Zeker in de afgelopen vijf jaar is, mede dankzij de organisatie van een aantal
conferenties, het aantal publicaties waarin criminele netwerken worden geanalyseerd, of methodische en andere vraagstukken aan de orde worden gesteld,
in rap tempo toegenomen.60
In dit onderzoek kunnen hoofdzakelijk twee rode draden worden onderscheiden.
De eerste is de aandacht voor de structuur van de samenwerkingsverbanden
waarbij, indien de gegevens dat toelaten, tevens wordt gekeken naar de
veranderingen daarin als gevolg van interventies van opsporingsinstanties. Het
tweede centrale thema is de vraag welke actoren binnen de criminele samenwerkingsverbanden de sleutelposities innemen en waarvan de verwijdering het
verband dus het meest destabiliseert.
Navolgend ga ik op deze beide elementen nader in, alsmede ook op de kritiek
die wordt uitgeoefend op de toepassing van sociale netwerkanalyse in relatie tot
georganiseerde misdaad.
3.2 De structuur van micronetwerken
In het onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit heeft jarenlang een diepgaande discussie gewoed over de vraag wat nu eigenlijk georganiseerde misdaad
is. Onderdeel daarvan was de vraag of sprake moest zijn van een bepaalde
structuur. Dit debat kwam vooral op gang nadat de Amerikaanse criminoloog
58

Inhoudelijk was het bijvoorbeeld duidelijk dat niet voorbij kon worden gegaan aan de persoonlijke
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59
Later kreeg hij overigens ook de beschikking over een aantal andere dossiers van kleinere
opsporingsonderzoeken.
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Zo werd tot op heden driemaal de Annual Illicit Networks Workshop georganiseerd en ging de 7de
Blankensee conferentie in 2008 over sociale netwerken. Op deze conferenties gepresenteerde papers
zijn gepubliceerd in de tijdschriften Trends in Organized Crime en Crime, Law and Social Change.
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Donald Cressey in 1969 de Italiaans-Amerikaanse maffia had beschreven als een
hiërarchisch geleide en hecht gestructureerde organisatie met de capo aan de top
van de piramide en het uitvoerend personeel, de ‘soldiers’, aan de basis, kortom het
beeld van de maffia dat we kennen uit boeken als The Godfather en dat inmiddels
tot het globale cultuurgoed is gaan behoren.61 Bovendien controleerde de maffia
volgens Cressey de georganiseerde misdaad in de hele Verenigde Staten.
Andere criminologen leverden op deze voorstelling van zaken echter al vrijwel direct grote kritiek. Onderzoek naar drugsmarkten wees bijvoorbeeld uit dat
die helemaal niet het werkterrein van hecht georganiseerde syndicaten waren.62
Ook het illegale gokken, waar Cressey zijn bevindingen vooral op had gebaseerd,
bleek in New York niet het werk van één organisatie, maar van vele groepen die
net zo gemakkelijk samenwerkten als elkaar beconcurreerden. In plaats daarvan
kon beter gesproken worden van disorganized crime.63
Ook in Europa werden alles controlerende en functioneel gestructureerde
criminele organisaties niet aangetroffen.64 Bendes van brandkastkrakers in het
Verenigd Koninkrijk bleken bijvoorbeeld projectorganisaties te zijn. Ze kwamen
bij elkaar voor een specifieke klus en vielen daarna meestal weer uit elkaar.65 In
Nederland kwam de onderzoeksgroep Fijnaut, in het kader van de Parlementaire
Enquêtecommissie Opsporingsmethoden, in 1996 eveneens tot de conclusie dat
een alles controlerende ‘Octopus’ niet bestond, of toch in elk geval niet gevonden
kon worden.66
Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor nuance. Om te beginnen
betekent het feit dat georganiseerde misdaad grotendeels ‘disorganized’ is, nog
niet dat er geen hiërarchisch georganiseerde criminele samenwerkingsverbanden
bestaan. Die zijn er wel degelijk. In de praktijk blijken allerlei structuren naast
61
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2003.
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en door elkaar te bestaan.67 Daarnaast is het besef gegroeid dat in omstandigheden waarin de overheid niet functioneert, ofwel doordat er geen bestuur of
opsporingsapparaat meer aanwezig is, ofwel omdat deze door corruptie of om
andere redenen niet meer in staat is effectief op te treden, maffia-achtige organisaties zich wel degelijk kunnen ontwikkelen.68 Dat geldt helemaal wanneer de
staat ook nog het geweldsmonopolie verliest.
Binnen de sociale netwerkanalyse van georganiseerde misdaad wordt op een
veel beperktere manier naar de structuur van micronetwerken gekeken. Hoe
een netwerk is gestructureerd is hier vooral van belang omdat de vorm daarvan
mede bepaalt hoe kwetsbaar het is voor interventies door de overheid. In dat
licht wordt ook veel aandacht besteed aan de vraag hoe de structuur van het netwerk veranderd, al dan niet bewust, wanneer de opsporingsdruk toeneemt. Dat
laatste wordt bijvoorbeeld onderzocht door de samenstelling van het netwerk op
verschillende tijdstippen te bekijken.69
Over het algemeen kan worden gesteld dat een netwerk dat sterk gecentraliseerd is, waarin, met andere woorden, maar een paar personen sleutelposities
innemen, kwetsbaarder is dan een gedecentraliseerd netwerk. Centralisatie is
daarentegen weer gunstig voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen, aangezien sturing en controle daardoor eenvoudiger worden. Wanneer de dreiging van
opsporing en vervolging gering is, neemt de kans dat netwerken centraliseren
dus toe. In het omgekeerde geval is decentralisatie een waarschijnlijk effect.
Martin Bouchard constateerde dat een gedecentraliseerd drugsnetwerk goed
bestand was tegen interventies van de overheid.70
Het is een interessante vraag of netwerken die onder druk staan bewust door
de leden gedecentraliseerd worden. Soms lijkt dat inderdaad het geval. Zo zou
het netwerk van Al Qaeda, toen het na 9/11 het doelwit werd van massieve
opsporingsinspanningen, weloverwogen hebben gekozen voor een vergaande
celstructuur.71 In andere gevallen lijkt het effect echter meer indirect. In het
67
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drugsnetwerk van de Hells Angels in Montreal hadden de voortdurende inbeslagnames bijvoorbeeld tot gevolg dat de rol van enkele centrale leden, die
grotere hoeveelheden verdovende middelen importeerden, minder belangrijk
werd en hun positie daardoor vanzelf minder cruciaal werd.72 De verklaring was
echter vooral dat hun status afnam omdat ze te vaak partijen verloren en klanten
daarom ook naar andere leveranciers gingen zoeken.
3.3 Destabiliseren van micronetwerken
Vanuit praktisch oogpunt is de meest interessante vraag hoe micronetwerken
welbewust kunnen worden gedestabiliseerd door er belangrijke leden uit te
verwijderen, liefst tot op het punt dat het verband vanzelf uit elkaar valt.73
Deze interventies richten zich op twee typen actoren: degenen met de meest
centrale posities, ook vanuit het oogpunt van informatie-uitwisseling, en de
bruggenbouwers (‘brokers’).
Een eerste belangrijke uitkomst uit de analyse van criminele micronetwerken
is dat schijn kan bedriegen. Iemand die een relatief simpel netwerkschema
onder ogen krijgt is al snel geneigd om degene die de meeste contacten onderhoudt centraal te stellen, en deze als ‘grote baas’ beschouwen.74 In een crimineel
samenwerkingsverband kunnen de daadwerkelijk belangrijke personen juist
eerder geneigd zijn om zich meer op de achtergrond te houden. Zo constateerde
Calderoni bijvoorbeeld dat er in de door hem bestudeerde Italiaanse drugsnetwerken een verschil was tussen degenen die de politie als hoofdverdachte zag, en
degenen die uit oogpunt van hun positie en rol in het netwerk de sleutelactoren
waren. Zeker wanneer de netwerken groter worden is het vrijwel onmogelijk om
op het oog de belangrijkste actoren nog te onderscheiden, althans op basis van
hun contacten.
Één van de grootste criminele netwerken welke tot op heden als één geheel
werd geanalyseerd, is het netwerk rondom Al Capone. Het bestand bevatte 1800
leden van het criminele netwerk in het Chicago van de jaren twintig en dertig.75
Een belangrijke uitkomst van deze studie was dat Capone voor het netwerk uiteindelijk niet cruciaal was: zijn verwijdering kon betrekkelijk eenvoudig worden
opgevangen, omdat er nog genoeg actoren overbleven die niet alleen met hem in
72
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contact stonden, maar ook met elkaar. De verbindingen die door de arrestatie
van de ‘boss’ werden verbroken, konden dus gemakkelijk worden omgeleid.
Dit onderzoek toont daarmee overigens tegelijkertijd een fundamentele
zwakke plek aan in de gedachtegang achter de destabilisering van netwerken.
Wanneer het netwerk namelijk groter wordt, nemen de mogelijkheden om het
eenvoudig te verstoren door slechts enkele cruciale schakels weg te nemen dienovereenkomstig af, en blijken quick fixes niet meer mogelijk. Ik kom daarop in
relatie tot mesonetwerken nog terug. Sociale netwerkanalyse op het niveau van
micronetwerken heeft echter nog meer beperkingen, die navolgend kort worden
besproken.
3.4 Beperkingen van het onderzoek van micronetwerken
De kritiek op de sociale netwerkanalyse van criminele samenwerkingsverbanden
is zowel theoretisch als methodologisch van aard.
Om te beginnen is een theoretisch kritiekpunt dat de analyses veelal blijven
steken in een beschrijving van gedane zaken, en dat er weinig voorspellende
waarde van uitgaat. Aangezien er in principe een oneindig aantal nieuwe connecties kan worden gemaakt en bovendien toeval een belangrijke rol speelt bij
hoe die tot stand komen, is het immers vrijwel onmogelijk te voorzien hoe het
netwerk er over een maand, of over een half jaar, zal uitzien. Zo konden de bomaanslagen in Madrid in 2004 maar worden gepleegd omdat een groepje moslimfundamentalisten op zeker moment contacten kreeg met een groepje kleine criminelen en drugshandelaren, die wisten hoe ze op illegale wijze aan explosieven
konden komen...76 In het verlengde hiervan is een kritiekpunt dat sociale
netwerkanalyse zich teveel richt op technische aspecten – hoe wordt een bepaalde illegale activiteit uitgevoerd? – en niet of nauwelijks op de vraag waarom
individuen ertoe komen om lid te worden van een crimineel samen-werkingsverband.
Beide punten worden door netwerkanalisten terecht weersproken met het
argument dat sociale netwerkanalyse geen criminologische theorie op zichzelf
is, maar een perspectief waarmee op systematische manier de werkwijze van
samenwerkende misdadigers kan worden onderzocht.77 De verklaringen moeten
76
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uit andere theorieën, al dan niet criminologische, voortkomen. De vraag is echter
of deze aspecten niet beter op andere netwerkniveaus kunnen worden bestudeerd
dan op dat van het micronetwerk waar, uitgaande tenminste van hoogst fluïde
samenwerkingsverbanden, de waan van de dag nu eenmaal het grootst is.
Een fundamenteel kritiekpunt van methodologische aard betreft de doelstelling om micronetwerken te willen destabiliseren door de actoren met de
belangrijkste rollen te verwijderen. De vraag is echter of dat niet een veel te
simplistische, en daardoor ook praktisch nutteloze, benadering van de werkelijkheid is.
Om te beginnen zijn, zoals Peter Klerks en Janet Herbrink in de jaren negentig overigens al onderkenden, iemands persoonlijke kwaliteiten net zo doorslaggevend als iemands positie in het netwerk.78 Aan dit punt wordt binnen de
sociale netwerkanalyse van criminele samenwerkingsverbanden meestal echter
voorbijgegaan. Nigel Coles schreef een vaak geciteerd artikel met de titel ‘It’s
not what you know – it’s who you know that counts.’79 Die uitspraak is wat mij
betreft onzin: als je een heleboel mensen kent zonder iets te kunnen, biedt dat
absoluut geen voordeel. 80 Wanneer iemand de gunstige positie inneemt van
‘bruggenbouwer’, maar verder niet beschikt over bijvoorbeeld organisatorisch
talent of geld, kan hij daar weinig munt uit slaan. Ik geef één praktijkvoorbeeld,
maar zo zijn er vele. Hierbij ging het om twee drugkoeriers, een Duitser en een
Nederlander, die in een Spaanse gevangenis met elkaar bevriend raakten.
Aangezien de één contacten had met Berlijnse handelaars en de ander met
Brabantse importeurs en producenten van verdovende middelen, hadden ze
daarmee een interessante brug gelegd. Als ze investeringsmiddelen en organisatorische kwaliteiten hadden gehad, zouden ze daarvan gebruik hebben kunnen
maken om een eigen drugslijn op te zetten. Aangezien ze daarover kennelijk
niet beschikten, konden ze slechts hun voormalige opdrachtgevers met elkaar in
contact brengen, waarna hun eigen rol was uitgespeeld. 81
Stel dat dit soort ‘gewichten’ van actoren wel zouden kunnen worden gemodelleerd, waaraan thans ook wordt gewerkt, dan ontstaat in kleine netwerken

een nieuw probleem, namelijk dat we waarschijnlijk gaan uitkomen op degenen
die de politie toch al als de centrale figuren zag. 82 Dit perkt de praktische toegevoegde waarde van een grondige netwerkanalyse uiteraard fors in, althans op
microniveau.
Het tweede probleem is dat micronetwerken zijn ingebed in een groter
geheel van sociale en criminele relaties. 83 Wanneer een klein netwerk van enkele
tientallen personen wordt onderzocht en wordt geprobeerd de cruciale schakels
aan te wijzen, zijn die andere relaties doorgaans onzichtbaar. Wanneer het netwerk wel groot genoeg wordt gemaakt, is echter haast als vanzelf geen enkele
schakel meer cruciaal, zoals het onderzoek van Papachristos en Smith al liet
zien. Er zijn immers altijd genoeg paden over om de weggevallen centrale actor
of bruggenbouwer te kunnen vervangen, althans wanneer wordt aangenomen
dat niemand op grond van zijn of haar kwaliteiten onmisbaar is.
3.5 Besluit
Resumerend kan dus worden vastgesteld dat het sociale netwerkperspectief
belangrijke verdiensten heeft voor de bestudering van criminele netwerken op
microniveau, maar ook enkele serieuze beperkingen. Die hebben er eerst en
vooral mee te maken dat het niveau waarop naar netwerken wordt gekeken, criminele samenwerkingsverbanden, te laag is om de goed de verbinding met bredere
theoretische inzichten uit de criminologie en andere disciplines te kunnen leggen.
Om dat te kunnen doen moet op zijn minst worden gekozen voor grotere criminele ‘gemeenschappen’: mesonetwerken. In hoofdstuk 5 ga ik daar nader op in.
Zulke netwerken bestaan niet alleen meer uit actoren die voortdurend met elkaar
in illegale activiteiten zijn verwikkeld, maar uit alle personen die verbonden zijn
door criminele relaties, ongeacht of die op tijdstip X actief of passief zijn.
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4
Criminele relaties: een
crimineel macronetwerk

4.1 Inleiding
Om illegale activiteiten te kunnen uitvoeren die samenwerking vereisen zijn
actoren nodig die in staat en bereid zijn tot het plegen van één of meer typen
strafbare feiten. Bovendien moeten die onderling in staat zijn informatie uit te
wisselen over lopende of voorgenomen strafbare feiten. Er moet, met andere
woorden, sprake zijn van een criminele relatie ofwel een criminally exploitable tie.84
Dit complex van actoren en relaties heb ik hiervoor gedefinieerd als het criminele
macronetwerk.
Ik breng hiermee een onderscheid aan tussen de daadwerkelijke betrokkenheid bij illegale activiteiten en het bestaan van criminele relaties. Ten eerste
dient eerst een criminele relatie te worden gevormd, alvorens wordt overgegaan
tot het daadwerkelijk plegen van straf bare feiten. Ten tweede blijft die criminele
relatie doorgaans bestaan nadat het criminele samenwerkingsverband weer is
beëindigd. Hoewel tussen de leden van criminele organisaties altijd actieve
criminele relaties bestaan, hoeft het omgekeerde dus niet waar te zijn.
Criminele relaties kunnen ook passief zijn, tussen actoren die op dat moment
niet in gezamenlijke duistere zaken verwikkeld zijn.
Criminele relaties zijn een conditio sine qua non wanneer er illegale activiteiten in het geding zijn die samenwerking vergen. Naarmate die activiteiten complexer zijn, is het bovendien zaak om over criminele relaties te beschikken met
personen die over uiteenlopende kwaliteiten beschikken. De enige manier om
die relaties tot stand te brengen is door middel van persoonlijke contacten: het
gaat immers om straf bare feiten die geheim moeten blijven, ook wanneer het
alleen nog maar om een intentie gaat. Dit betekent overigens niet dat de actoren
alleen in de ‘onderwereld’ voorhanden zijn. Dienstverleners zoals transporteurs
of malafide accountants kunnen ook hun bijdragen leveren.
Navolgend komt de vraag aan de orde hoe nieuwe criminele relaties ontstaan,
enerzijds tussen actoren die reeds onderdeel zijn van het macronetwerk, omdat
zij al over tenminste één criminele relatie beschikken (paragraaf 4.2) of anderzijds via de instroom van nieuwelingen waarbij dit niet het geval is (paragraaf
4.3). In paragraaf 4.4 komt de vraag aan de orde hoe stabiel criminele relaties
zijn, met andere woorden: hoe snel ze weer verdwijnen. Paragraaf 4.5 besluit dit
hoofdstuk.
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Zie K. von Lampe, ‘Human Capital in Criminal Networks: Introduction to the Special Issue on the
7th Blankensee Colloquium’, Trends in Organized Crime, 12, 2009: 93-100, p. 95.
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4.2 Nieuwe criminele relaties tussen bestaande actoren
Hoe ontstaan nieuwe bindingen tussen personen die al over minstens één
criminele relatie beschikken en doorgaans ook al in vormen van georganiseerde
misdaad betrokken zijn (geweest)? Uit empirische studies komt een viertal opties
naar voren: via zakelijke contacten, tijdens periodes in detentie, via herkenning
en als gevolg van migratie.
Wanneer leden van het criminele macronetwerk in zaken gaan met een
nieuwe partner, leidt dit ook tot nieuwe criminele relaties. Wanneer ‘misdaadondernemers’ A en B bijvoorbeeld met elkaar in contact komen in verband met
de levering van een hoeveelheid verdovende middelen, waarbij B criminele
relaties heeft met actor C die op zijn beurt een bepaalde smokkellijn exploiteert,
kan dit ertoe leiden dat A daarna ook zelfstandig met C zaken gaat doen. De ontwikkeling van de criminele relatie volgt hier als het ware de wetmatigheid van
gewone sociale relaties: als AB en AC elkaar kennen, is de kans groot dat de
binding BC ook tot stand komt. Naarmate criminele samenwerking meer flexibel
is, en partijen elkaar niet op voorhand uitsluiten, kunnen wisselende zakelijke
contacten dus in snel tempo leiden tot nieuwe verbindingen.
De volgende belangrijke mogelijkheid tot ‘netwerken’ doet zich voor tijdens
een periode in detentie. Vanzelfsprekend weten degenen die achter de tralies
verblijven wel zo ongeveer wat de achtergrond van hun collega’s is.
Vriendschappelijke relaties die in detentie ontstaan, leiden niet zelden tot nieuwe
illegale ondernemingen nadat iedereen weer op vrije voeten is gekomen. Ik gaf
eerder al een voorbeeld van twee drugskoeriers in een Spaanse gevangenis. Een
ander geval betrof een Nederlandse handelaar in uiteenlopende soorten verdovende middelen die in Duitsland vastzat. Hij liep daar een simpele ziel tegen het
lijf die voor brandstichting was veroordeeld, maar waarmee hij het wel goed kon
vinden. De laatste kwam na zijn vrijlating in contact met een man die in het uitgaansleven van Düsseldorf in drugs handelde en die nog wel een goede leverancier kon gebruiken. Een bezoekje aan de oude celmaat leidde dus al gauw tot een
bloeiende handelslijn. 85
Een derde optie is dat nieuwe relaties ontstaan omdat mensen met een vergelijkbare achtergrond geneigd zijn om elkaar op dezelfde plaatsen tegen te komen
en de subtiliteiten in elkaars gedrag herkennen. 86 Natuurlijk ontmoeten de
leden van het macronetwerk elkaar ook buiten de gevangenis op vaste plaatsen,
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en is het niet zo vreemd om te veronderstellen dat zij elkaar daar opmerken. 87
Nu zullen de plaatselijke criminelen van niveau elkaar doorgaans al wel kennen.
Een buitenlandse drugsdealer die naar Nederland komt om hier verdovende
middelen in te kopen, maar nog geen contacten heeft, zou die echter op die
manier kunnen leggen.
Tot slot zullen personen die in eigen land of regio al over criminele relaties
beschikken, en die naar elders migreren, vaak niet zoveel moeite hebben om ter
plekke nieuwe bindingen te vormen. Zo vestigden Albanese criminelen zich
begin jaren negentig onder meer in de omgeving van Luik om vanuit daar in het
grensgebied woninginbraken, autodiefstallen en andere vormen van roofcriminaliteit te gaan plegen. 88 In eerste instantie parasiteerden ze op gemeenschappen van bonafide landslieden die zich al eerder in België hadden gevestigd. Al
binnen enkele jaren hadden ze echter ook criminele relaties met het traditionele
Luikse misdaadmilieu tot stand gebracht, waardoor alras gemengde samenwerkingsverbanden tot stand kwamen die zich bezighielden met de smokkel van
verdovende middelen en de handel in vrouwen voor prostitutiedoeleinden.
Een tweede voorbeeld is de emigratie van Nederlanders criminelen naar
België in de afgelopen jaren. Zo werd de zoon van een geliquideerd Amsterdams
kopstuk die zich in België had gevestigd, enkele jaren geleden veroordeeld voor,
onder andere, ladingdiefstallen, terwijl hij deel uitmaakte van een gemengde
Belgisch-Nederlandse bende. 89
4.3 Nieuwe criminele relaties door de instroom van actoren
Criminele relaties kunnen vanzelfsprekend ook ontstaan tussen personen die
daarover nog niet eerder beschikten. In de praktijk gaat het daarbij vooral om
een binding tussen twee personen waarvan er slechts één een novice is.
Criminele relaties ontstaan hier doorgaans pas nadat eerst al sprake was van een
andere sociale relatie, namelijk familierelaties, goede vriendschappen of lossere
sociale contacten. Een aparte variant is iemand te dwingen tot het plegen van
straf bare feiten, alhoewel dan de vraag kan worden opgeworpen of vrijwilligheid
al dan niet een wezenskenmerk van een criminele relatie dient te zijn.
Om te beginnen zijn familierelaties van groot belang. Een kind dat wordt
87
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geboren in een gezin waarin de vader, broers of zusters al tot het criminele
macronetwerk kunnen worden gerekend, heeft haast als vanzelf eveneens toegang tot dat netwerk.90 Een aantal jaren geleden heeft mijn collega Monique
Bruinsma in de gevangenis bijvoorbeeld een jongen geïnterviewd die vertelde
dat zijn oom een belangrijke rol speelde in de wereld van de XTC-productie en
-handel.91 Afgaande op het feit dat ik die oom later ook in een belangrijke rol in
een dossier van een grootschalig opsporingsonderzoek tegenkwam, klopte dat
ook.92 De jongen vertelde dat hij – kennelijk was hij dus van die activiteiten op
de hoogte – met bewondering tegen zijn oom opkeek, en het allemaal erg spannend vond waar deze mee bezig was. Hij had hem dan ook lange tijd aan het
hoofd gezeurd om ook mee te mogen doen, en uiteindelijk had het familielid toegegeven. De geïnterviewde jongen mocht meehelpen in een XTC-laboratorium,
maar werd al vrij snel gepakt toen hij een foutje maakte bij het afvoeren van
chemisch afval uit het lab.
Daarmee is overigens volstrekt niet beweerd dat lidmaatschap van het criminele macronetwerk van vader op zoon, of schoonzoon overgaat.93 Zonder cijfers
te kunnen geven lijkt in bepaalde kringen een dergelijk generatie-effect echter
onmiskenbaar. Het is een beetje vergelijkbaar, is mijn indruk, met hoe bij een
gemiddelde middenstander of een boerenbedrijf de zaak van vader op zoon of
dochter overgaat. Het begint in de vroege tienerjaren met meewerken en ervaring opdoen, tot het moment daar is dat de ‘oude’ er uitstapt. In het criminele
milieu zijn de voordelen van zo’n geleidelijke overgang evident: de zoon van
een misdaadondernemer die zijn sporen al heeft verdiend kan immers gebruikmaken van vaders financiële spankracht en reputatie, en zal alleen al daardoor
vrij snel betrekkelijk grote zaken kunnen doen.
Langjarige vriendschapsrelaties met personen die reeds deel uitmaken van
het criminele macronetwerk kunnen eenzelfde rol spelen. In één voorbeeld
betrof het iemand die was opgegroeid in een berucht Brabants dorp en bevriend
was met jongens die nadien een criminele carrière hadden gemaakt. Hoewel
hij zelf een opleiding tot onderwijzer had gevolgd en ondertussen voor de klas
stond, had hij wel altijd contact gehouden. Op een gegeven moment kon hij er

niet meer tegen dat die vrienden met geld konden smijten terwijl hijzelf het met
een bescheiden salaris moest doen en besloot hij toch de overstap te maken.
In de tweede plaats kunnen ook lossere sociale relaties de opmaat vormen tot
een criminele relatie. Daarbij gaat het in de praktijk echter vooral om actoren
die zeker niet tot de inner circle zullen behoren wanneer het daadwerkelijk tot
criminele samenwerking komt. Het betreft bijvoorbeeld personen die over
specifieke kennis of vaardigheden beschikken, of die als bruggenbouwer kunnen
optreden en om die reden interessant zijn. Zo schakelden enkele Limburgse
criminelen een aantal jaren geleden een noodlijdende Chinese restauranthouder
in om te trachten in zijn land van herkomst contacten te leggen met leveranciers
van chemicaliën die voor de productie van synthetische drugs konden worden
gebruikt, wat overigens mislukte. Lossere sociale relaties kunnen ook worden
benut om criminele bindingen tot stand te brengen met personen die de meest
risicovolle onderdelen van het illegale bedrijfsproces uit te voeren, zoals de
smokkel van verdovende middelen. Mensen kunnen ook worden misleid, zoals
Polen die worden ingeschakeld voor het knippen van wiettoppen terwijl hen is
wijsgemaakt dat dit in Nederland niet straf baar is.
Nog een stap verder is het afdwingen van medewerking aan het plegen van
straf bare feiten. Dat kan op weinig subtiele manieren gebeuren, bijvoorbeeld
door vrouwen met grof geweld in de prostitutie te dwingen. Vaker wordt iemand
eerst in een af hankelijkheidspositie gebracht, bijvoorbeeld vanwege een financiële schuld. Een voorbeeld hiervan is een recent gokschandaal in Duitsland,
waarbij voetbalwedstrijden werden omgekocht. De spelers die hieraan meewerkten hadden zelf regelmatig grote gokschulden en het manipuleren van wedstrijden gaf hen de mogelijkheid om daarvan weer een stukje af te lossen. 94
4.4 Stabiliteit van criminele relaties
Criminele relaties kunnen aldus op verschillende manieren ontstaan.
Vanzelfsprekend kunnen ze ook weer verdwijnen. 95 Enerzijds kan een actor overlijden, waardoor ook de bindingen die hij of zij zelf onderhield worden opgeheven. Anderzijds kunnen alleen de criminele relaties worden ontbonden. In deze
paragraaf beperk ik me tot het laatstgenoemde.
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Zoals in hoofdstuk 2 werd beschreven, lijken ‘gewone’ sociale relaties en zakelijke bindingen opmerkelijk instabiel. Wat valt er in dit licht te zeggen over
criminele relaties? Om hierop een begin van een antwoord te kunnen formuleren moet een nader onderscheid worden gemaakt in de aard van zulke relaties.
Enerzijds kunnen we immers multiplexe relaties onderscheiden die crimineel
zijn en tegelijkertijd een familie- of hechte vriendschapsband, terwijl er ook lossere bindingen bestaan. Anderzijds kan onderscheid worden gemaakt tussen
de actieve relaties, de optelsom van de bindingen tussen personen die op enig
moment ook daadwerkelijk in het plegen van straf bare feiten zijn verwikkeld, en
de passieve criminele relaties waarvoor dat op hetzelfde moment niet geldt.
Uit de sociale netwerkliteratuur is bekend dat relaties bestendiger zijn naarmate deze meer ‘embedded’ zijn in andere sociale structuren. 96 Kortom, wanneer
actoren naast hun criminele relatie, ook nog op andere manieren met elkaar
verbonden zijn, is het moeilijker om afzonderlijke bindingen te verbreken. Zoals
hiervoor is geschetst, lopen in het macronetwerk verschillende typen bindingen
regelmatig door elkaar, waardoor het duidelijk is dat het buitengewoon moeilijk
is om juist de criminele relaties volledig te verbreken. Voor personen die minder
ingebed zijn, waarvan hiervoor een aantal voorbeelden is geschetst, zal dit naar
verhouding eenvoudiger zijn. Zo kunnen zij-instromers zonder crimineel verleden gemiddeld gemakkelijker van hun criminele relaties af dan telgen uit criminele ‘middenstandsfamilies’.97
Het tweede verschil in type criminele relatie dat hier aan de orde is, is dat
tussen actieve en passieve verbindingen. Wanneer een binding precies ‘bestaat’
is een aspect waar in de sociale netwerkliteratuur verbazingwekkend weinig
aandacht aan wordt besteed. Doorgaans lijkt het vertrekpunt dat er, in een
gegeven tijdsbestek, sprake moet zijn geweest van daadwerkelijke contacten.
Daarmee wordt echter voorbij gegaan aan het feit dat een relatie ook passief kan
blijven voortbestaan, zo lang de betrokken actoren elkaar tenminste kunnen
vinden als het nodig is.
Wanneer we een actieve criminele relatie beschouwen als een binding die
gebruikt wordt om daadwerkelijke illegale activiteiten uit te voeren, lijkt
inderdaad sprake van een groot verval. Misdaadanalisten van de politie weten
dat informatie van een half jaar of een jaar oud over wie met wie in malafide
zaken is, meestal onbruikbaar is en eerst moet worden geactualiseerd. Eenzelfde
96
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beeld biedt een onderzoek van Anita Heber die in Zweden, aan de hand van
politiegegevens, een netwerk van personen analyseerde die voor drugsdelicten
veroordeeld waren.98 Van een groep van 127 actoren ging zij na wie in de databanken van de politie voorkwamen als individuen die ooit samen met hen
straf bare feiten hadden gepleegd. Dit leverde 7.000-9.000 personen op die over
heel het land verspreid woonden. Binnen deze groep werden 68.011 samenwerkingsrelaties aangetroffen die, over een periode van tien jaar gemeten, hoogst
fluïde waren: 90 procent ervan bestond niet langer dan één jaar, althans voor
zover bij de politie bekend was.99
Dit roept vanzelfsprekend een aantal belangrijke vragen voor nader onderzoek op. De eerste is of dit betekende of ook de passieve relaties tussen deze
drugsdealers niet meer bestonden. Of konden zij, indien zich de gelegenheid
voordeed, weer net zo gemakkelijk de binding reactiveren? In het verlengde
daarvan ligt de vraag of er steeds nieuwe actoren op het speelveld verschenen,
of dat er vooral binnen de bestaande populatie van partner werd gewisseld. Het
onderzoek van Heber geeft daarover geen uitsluitsel, hoewel er actoren waren
die met een groot aantal anderen zakelijke activiteiten hadden ontplooid, hetgeen een indicatie is voor een zekere mate van stabiliteit op actorniveau. 100
In Nederland constateerden Kleemans en De Poot daarentegen recent dat
een groot deel van de sleutelfiguren in de door hen onderzochte criminele
samenwerkingsverbanden daarvoor bij de politie niet bekend was. 101 Mijn eigen
onderzoek naar het XTC-netwerk in Zuid-Nederland, liet echter weer zien dat
de hoofdactoren lange tijd dezelfde bleven, ook al omdat ze na een periode in de
gevangenis gewoon weer opnieuw begonnen.102 Die hardnekkigheid gold echter
vooral de kopstukken en hun familieleden. Wanneer een samenwerkingsverband uit elkaar viel als gevolg van een succesvol opsporingsonderzoek, kwam
het nooit meer in dezelfde samenstelling bij elkaar.
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4.5 Besluit
Criminele relaties zijn niet alleen essentieel, maar kunnen op uiteenlopende
manieren worden gevormd. Wanneer naar de stabiliteit van zulke relaties wordt
gekeken valt op dat deze voor een deel zeer hecht en bestendig kunnen zijn,
maar voor een ander deel ook aan betrekkelijk snelle erosie onderhevig. Vele
vragen liggen hier nog open. Van zeer groot belang is bijvoorbeeld in hoeverre
niet alleen de bindingen maar ook de actoren steeds wisselen. Wanneer dat
laatste het geval is, kunnen criminele netwerken immers aanzienlijk moeilijker
worden gedestabiliseerd dan wanneer de individuen, tenminste op lokaal niveau,
steeds dezelfde blijven.
De aanname dat er een wereldwijd crimineel macronetwerk netwerk bestaat
is vanzelfsprekend een theoretische constructie, die noodzakelijk is omdat netwerken nu eenmaal niet begrensd kunnen worden.103 In de praktijk is het
vanzelfsprekend niet zo dat elk lid van het netwerk met elke van de anderen in
contact staat, maar is, evenals in ‘gewone’ netwerken, sprake van clustering. Op
die clusters, die ik opvat als mesonetwerken, ga ik in het volgende hoofdstuk
nader in.
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5
Criminele
mesonetwerken

5.1 Inleiding
Ik begon mijn beschrijving van criminele gemeenschappen op het laagste
niveau waarop deze kunnen worden beschouwd, het micronetwerk, om daarna
over te gaan op het hoogste niveau, het wereldwijde macronetwerk. Daartussen
bevindt zich echter het voor toekomstig criminologisch onderzoek, beperkt tot
de context van sociale netwerken, meest interessante niveau: het mesonetwerk.
Een mesonetwerk ontstaat, eenvoudig gesteld, uit de combinatie van een lokale
verdichting van actoren en criminele relaties binnen het macronetwerk en één
of meer gelegenheidstructuren.
Het wezenlijke verschil tussen het criminele samenwerkingsverband, ofwel
het micronetwerk en het mesonetwerk kan als volgt worden geduid. Het micronetwerk definieer ik strikt als het samenstel van personen dat op een specifiek
tijdstip daadwerkelijk op gecoördineerde manier met de uitvoering van een
concreet crimineel bedrijfsproces bezig is, bijvoorbeeld het opkweken van
50.000 wietplanten. Dit betekent dat alle criminele relaties actief zijn. Het
mesonetwerk bestaat daarentegen uit meerdere criminele samenwerkingsverbanden, die verder geen zakelijk contact met elkaar hoeven te hebben, plus de
passieve criminele relaties. Immers, iemand die in de gevangenis zit, blijft nog
uitstekend in de gelegenheid tot netwerken, maar een actieve uitvoerende rol in
een criminele organisatie ligt dan minder voor de hand.
In paragraaf 5.2 ga ik allereerst in op de vraag waarom zich geografische
verdichtingen in het criminele macronetwerk voordoen waardoor mesonetwerken
ontstaan. Allereerst heeft dat te maken met plaatselijke of regionale verschillen in
het aantal actoren dat bereid en in staat is tot het plegen van straf bare feiten. In
de tweede plaats vloeit het voort uit praktische factoren. In paragraaf 5.3 komen
gelegenheidsstructuren, specifiek in relatie tot zware en georganiseerde misdaad,
nader aan de orde. In paragraaf 5.4 geef ik een beknopt voorbeeld van de ontwikkelingen in een mesonetwerk dicht bij huis, het Noord-Brabantse mesonetwerk.
In paragraaf 5.5 wordt op hoofdlijnen ingegaan op de vraag hoe mesonetwerken
kunnen worden gedestabiliseerd. Paragraaf 5.6 besluit dit hoofdstuk.
5.2 Geografische verdichtingen
5.2.1 Lokale verschillen in aantallen actoren
Hoewel aan vormen van georganiseerde misdaad in de regel vooral rationele
keuzes ten grondslag worden gelegd – het gaat erom financieel voordeel te
behalen – is het toch een opvallende constatering dat de actoren die in principe
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bereid en in staat zijn tot het plegen van straf bare feiten niet evenredig over
landen, regio’s of zelfs gemeenten zijn verdeeld. Toen na de val van het IJzeren
gordijn in 1989 de grenzen naar de voormalige landen van het Warschaupact
opengingen bijvoorbeeld, ontstond in Oost-Europa direct een markt voor auto’s
van westerse makelij. Het leidde er ook toe dat mobiele bendes, bijvoorbeeld uit
Polen, deze voertuigen in West-Europa gingen stelen. 104 Opmerkelijk was echter
dat die Poolse bendes vrijwel allemaal uit Wroclaw en omgeving af komstig
waren, terwijl ze puur vanuit rationele keuzes geredeneerd uit alle delen van dat
land hadden kunnen komen. De is vraag dan ook waarom er op sommige locaties per vierkante kilometer een meer dan een gemiddeld aantal leden van het
criminele macronetwerk aanwezig is. Dit wanneer we althans mogen aannemen
dat hier geen sprake is van selectieve waarneming door de opsporingsinstanties.
In meer algemene zin kunnen we hiervoor een beroep doen op uiteenlopende criminologische theorieën. Deze verklaren crimineel gedrag uit biologische
en psychologische factoren, uit sociale structuren; sociale processen; maatschappelijke conflicten of vanuit een combinatie van deze elementen. 105 In hoeverre
die ook in relatie tot georganiseerde criminaliteit van belang zijn, is echter
betrekkelijk weinig onderwerp van studie geweest. Bij deze vorm van misdaad
word, zoals ik hiervoor al beschreef, doorgaans uitgegaan van rationele keuzes.
Het is echter helder dat aan contextuele factoren niet voorbij kan worden gegaan.
Zo zijn er tal van aanwijzingen dat een niet functionerende overheid en een
corrupt opsporingsapparaat, in combinatie met sociale uitsluiting van bepaalde
groepen, het ontstaan van georganiseerde misdaad bevorderen. 106
Mijn veronderstelling is dat er niet per se sprake hoeft te zijn van een complete
failed state voordat zulke omstandigheden zich aandienen. De juiste biotoop kan
ook ontstaan in rechtsstaten die op zichzelf goed functioneren, maar waar de
overheid op de kleinere schaal van bijvoorbeeld een wijk of een vrijplaats weinig
te vertellen heeft. Als zich dan ook nog mogelijkheden aandienen voor criminele
activiteiten waarmee grote bedragen kunnen worden verdiend, ontstaat een
gevaarlijke situatie. Ik kom hierop in de volgende paragraaf terug. Navolgend
ga ik eerst in op de praktische factoren die verklaren waarom mesonetwerken
lokaal geclusterd zijn.
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5.2.2 Lokale verschillen in netwerkdichtheid
Zoals in hoofdstuk 2 werd beschreven is één kenmerk van gemeenschappen dat
‘birds of a feather flock together’, met andere woorden: de leden lijken, althans op
hoofdkenmerken, op elkaar. Sociale afstand is daarbij één van de verklaringsfactoren en die afstand is gemiddeld genomen nu eenmaal kleiner bij actoren
die bij elkaar in de buurt wonen. Dat is echter niet het belangrijkste als het gaat
om het verklaren van locale clustering in het criminele macronetwerk: de rolverdeling bij illegale activiteiten waarbij moet worden samengewerkt en de noodzaak tot geheimhouding zijn in dit licht zwaarwegender.
Om te beginnen is het onderscheid tussen arbeidsrelaties en handelsrelaties
bij criminele samenwerking van essentieel belang. Of een samenwerkingsverband
nu een hiërarchische structuur heeft of juist helemaal niet: er zijn altijd personen die de rol van organisator hebben en actoren die het uitvoerend werk verrichten. Wanneer bijvoorbeeld 1000 kilo cocaïne van een Zuid-Amerikaans land
naar Nederland moet worden gesmokkeld, zijn daarvoor personen nodig die de
contacten hebben met leveranciers ter plaatse en het geld om een dergelijke
hoeveelheid te kunnen aankopen. Er zijn ook actoren nodig die verstand hebben
van het organiseren van een transport waarin de cocaïne kan worden verborgen.
Wanneer de zending eenmaal in Nederland is gearriveerd moet de container
worden opgehaald in de haven en naar een veilige opslagplaats worden gebracht.
Vervolgens moeten de drugs verder worden gedistribueerd naar uiteenlopende
afnemers in binnen- en buitenland.
Het is duidelijk dat de contacten met de cocaïneleveranciers niet naast de
deur kunnen worden gevonden. Dat ligt echter anders voor het uitvoerende
personeel, zeker wanneer het ongeschoolde arbeid betreft: zij hoeven niet aan
het andere eind van de wereld te worden gezocht. Aangezien de meeste illegale
activiteiten meer uitvoerders dan ondernemers vragen, is de consequentie een
lokale clustering rondom misdaadondernemers.
De noodzaak tot geheimhouding is de tweede verklaring voor het ontstaan
van geografische clusters in het macronetwerk. Wanneer de afstanden groter
worden, is het gebruik van communicatiehulpmiddelen zoals de telefoon of het
internet steeds minder gemakkelijk te vermijden. Dat is echter altijd risicovol,
omdat de kans bestaat dat deze worden afgeluisterd door de opsporingsinstanties.
Zeker in Nederland, waar het afluisteren van telecommunicatie één van de
belangrijkste bijzondere opsporingsbevoegdheden is, spreken criminelen dan
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ook als het even kan persoonlijk af.107 Dat is echter een stuk minder eenvoudig
wanneer de afstanden groter worden. Vanzelfsprekend zien de handelaars er
geen been in om voor werkelijk belangrijke zaken, zoals de aan- of verkoop van
een partij verdovende middelen, verre reizen te maken, zo nodig meerdere
malen. Wanneer het criminele bedrijfsproces eenmaal op gang is gebracht,
werkt het echter uitermate vertragend om voor elk wissewasje – en die zijn er
voortdurend – met elke uitvoerende medewerker persoonlijk af te spreken.
Wanneer we alleen maar hebben over criminele relaties en het onderhoud daarvan, wordt het nog lastiger om dit te doen wanneer de geografische afstanden
groter worden. Een lange vliegreis maken om alleen maar even bij te praten is
onpraktisch.108 Dat gaat toch eenvoudiger wanneer het contact zich in de nabijheid bevindt.
5.3 Gelegenheidsstructuren
Zoals ik hiervoor heb aangenomen, zijn voor het ontstaan van mesonetwerken
ook gelegenheidsstructuren nodig. Daarmee doel ik in relatie tot georganiseerde
criminaliteit op mogelijkheden om op grootschalige wijze illegale inkomsten te
verkrijgen. De eerste voorwaarde is een criminele ‘markt’ in brede zin. Zo kan
vrijwel overal ter wereld lucratief in harddrugs worden gehandeld, enerzijds
omdat er vraag naar is en anderzijds omdat die handel in alle landen bij wet is
verboden. De handel in illegale sigaretten in de Europese Unie is bijvoorbeeld
aantrekkelijk vanwege de grote verschillen in accijnzen, en daardoor ook de prijs
van een pakje, tussen de lidstaten. Wanneer de rechtsbescherming disfunctioneert doet zich de gelegenheid voor om op grote schaal ondernemers te gaan
afpersen. Hoe meer een grootschalige activiteit bovendien ‘slachtofferloos’ is,
hoe interessanter hij wordt, omdat de opsporingsinstanties daarop onvermijdelijk trager reageren dan wanneer er wel doden en gewonden vallen. Wanneer er
geen gunstige gelegenheden meer voorhanden zijn, kunnen altijd nog banken
of juweliers worden overvallen, maar dit levert gemiddeld minder op, en het zal
sneller een reactie uitlokken van het opsporingsapparaat.
Voor al deze gelegenheidsstructuren geldt echter dat ze niet verklaren waarom de mate waarin er gebruik van wordt gemaakt in geografische zin niet gelijk
verdeeld is. Om daar een aanzet toe te kunnen geven moeten we een niveau
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dieper graven, en bezien wanneer een bepaalde gelegenheid pas echt op grote
schaal kan worden benut. Naar mijn idee moeten we daarvoor op zoek naar de
specifieke ‘voordelen’ waarover leden van het macronetwerk kennelijk niet in
gelijke mate beschikken. Zo biedt het Amsterdamse Wallengebied de gelegenheid voor het op grote schaal uitbuiten van vrouwen in de prostitutie, die er in
een willekeurig dorp op de Veluwe niet is.109 Wellicht beschikten de dieven uit
de omgeving van Wroclaw wel over een netwerk van afnemers van gestolen
auto’s, terwijl hun collega’s op andere plaatsen die niet voorhanden hadden. En
waarschijnlijk is het belangrijkste kapitaal van Nederlandse grootproducenten
en importeurs van verdovende middelen dat zij in het buitenland de handelscontacten hebben, niet alleen om de goederen te importeren, maar ook om ze af
te zetten. Natuurlijk ontstaan zulke voordelen niet van de ene dag op de andere.
Het is dan ook van groot belang om er vanuit een historisch perspectief naar te
kijken.
5.4 Een voorbeeld: het Brabantse mesonetwerk
Een interessante casus daarvoor, en dicht bij huis, is het criminele mesonetwerk
in Noord-Brabant. Vanzelfsprekend ga ik daarbij in de context van deze rede op
zijn Karel Appels te werk: met grove klodders verf. De criminele geschiedenis
van het zuiden dient absoluut ook nog eens met het fijne penseel te worden
geschetst!
Al na afloop van de Tachtigjarige oorlog ontstonden in het huidige NoordBrabant, dat in de strijd tussen de Hollanders en Spanjaarden de frontlinie had
gevormd, op militaire wijze georganiseerde dievenbendes waarin voormalige
huurlingen die waren achtergebleven een belangrijke rol speelden. 110 Deze
bendes, die vaak tientallen personen telden inclusief vrouwen en kinderen, resideerden in toen afgelegen en onherbergzame streken, zoals de huidige dorpen
Sint Willebrord (‘t Heike) of Kaatsheuvel.
Die plekken lagen toen bovendien precies op de grens van de toenmalige
jurisdicties. Voor de gezagsdragers vormde alleen dat al een argument om niet
in te grijpen en naar de overbuur te wijzen. Een reden waren ook de hoge kosten
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van een eventueel optreden, omdat extra militaire mankracht moest worden
ingehuurd om in het bosgebied een kans te maken tegen de zwaar bewapende
bendes. Verder was op lokaal bestuurlijk niveau sprake van corruptie en profiteerde ook de bevolking mee, bijvoorbeeld omdat zij goedkoop gestolen spullen
konden aanschaffen.111 Tot slot pleegden de groepen de straf bare feiten gewoonlijk ver van huis, waardoor de lokale gezagsdragers de ogen voor het probleem
gemakkelijk konden sluiten. Hoewel er van tijd tot tijd wel degelijk krachtdadige
actie tegen de bendes werd ondernomen, kwam aan hun bestaan pas echt een
einde toen, in 1798, de eenheidsstaat werd ingevoerd en de Marechaussee werd
opgericht.
Het duurde echter niet lang voordat er een nieuwe gelegenheidsstructuur
ontstond. In 1830 scheidde België zich af van het Koninkrijk der Nederlanden,
met als gevolg dat er in het zuiden een nieuwe landsgrens kwam te liggen en er
mogelijkheden voor de smokkel kwamen. 112 In hoeverre de nazaten van de oude
bendes hier de kern van vormden is een interessant onderwerp voor nader
onderzoek. Maar, die link moet er onmiskenbaar zijn, alleen al omdat bijvoorbeeld ’t Heike zich al gauw een solide reputatie als smokkelaarsnest verwierf.
Niet onbelangrijk in dit kader is ook dat het smokkelen voor velen in het
Brabantse grensgebied een welkome bijverdienste werd. Aan de gelegenheid
om hiermee op grote schaal te verdienen kwam pas in 1960 een eind, toen het
Beneluxverdrag in werking trad en een douane-unie ontstond.
Hoewel het vrije verkeer met België voor de meeste kleine smokkelaars
het einde van hun criminele carrière betekende, liet de harde kern van het
Brabantse mesonetwerk zich er niet door uit het veld slaan. Met het smokkelen
van bepaalde goederen, zoals amfetamine dat overal in Europa al illegaal was,
maar in Nederland nog niet, kon natuurlijk worden doorgegaan. In de smokkeljaren waren ze echter ook niet wars geweest van het gebruik van grof geweld,
zoals het schieten op douaniers, en die ervaring zetten ze vervolgens in bij het
plegen van overvallen. Een andere expertise die werd ontwikkeld, was het plegen
van grootschalige diefstallen, bijvoorbeeld van voertuigen, maar ook bij bedrijven. Zulke activiteiten waren mogelijk omdat de gestolen goederen via een
omvangrijk helersnetwerk – ook een erfenis uit het smokkeltijdperk? – gemakkelijk konden worden afgezet. Dat deze gelegenheidsstructuur nog niet is
111
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verdwenen laat het grote aantal diefstallen van vrachtwagenladingen in het
zuiden van het land zien.113 Toen in 1975 amfetamine ten lange leste in de
Opiumwet werd opgenomen, ontstond de gelegenheid om deze drug illegaal te
gaan fabriceren. De handelscontacten met afnemers in binnen- en buitenland
waren immers al voorhanden.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw wisten de Brabantse en Limburgse
criminelen aansluiting te krijgen bij import en handel in softdrugs. Hoe zij die
verwierven is een open vraag. Een gedachte is dat zij met hun uiteenlopende
illegale activiteiten grote hoeveelheden zwart geld hadden verdiend en daarmee,
gezamenlijk met criminelen uit Amsterdam en omgeving, gingen investeren
in partijen verdovende middelen. Een andere mogelijkheid is dat een deel van
de door anderen geïmporteerde hasjiesj en marihuana via de contacten van de
zuiderlingen werd doorgevoerd naar het buitenland, en zij langs die weg ook in
deze markt geïnteresseerd raakten. In elk geval vermeldt een politierapport uit
1988 dat West-Brabantse wetsovertreders toen al rechtstreeks zaken deden met
Pakistaanse leveranciers.114
Medio de jaren negentig breidden de mogelijkheden zich verder uit. In de
eerste plaats ontstond de nieuwe drugsmarkt voor XTC, waar een belangrijk deel
van het zuidelijke mesonetwerk zeker vijftien jaar lang grote winsten mee maakte.
En vanaf het midden van de jaren negentig kwam de inpandige wietteelt op,
welke thans een basisactiviteit lijkt te zijn. Bovendien geeft de wietteelt, net als
in het smokkeltijdperk, brede lagen van de bevolking de mogelijkheid tot extra
financiële verdiensten. De sleutelposities in het ‘hennepnetwerk’, de inkoop
en de doorverhandeling, worden echter door gereputeerde criminelen bezet. 115
Uiteraard zijn zij daarnaast ook nog steeds betrokken bij het plegen van allerlei
andere straf bare feiten.
Vanzelfsprekend is het niet zo dat alle zware criminelen in het zuiden nazaten zijn van de 18e-eeuwse plattelandsbendes. Er zijn allerlei mogelijke ‘biotoopjes’ aan te wijzen die nader onderzoek verdienen, zowel in de verdere als nabije
historie. Te denken valt bijvoorbeeld aan plaatsen als Vlijmen of Oss, die berucht
waren als verzamelplaatsen van individuen die buiten de stadsmuren van steden
als Den Bosch en Nijmegen waren verbannen. Een andere is de betrokkenheid
van woonwagenbewoners bij het zware misdaadmilieu, die echter van veel
113 T. Spapens, H. van de Bunt en L. Rastovac, De wereld achter de wietteelt, Den Haag, Boom
Juridische uitgevers, 2007.
114 Kamerstukken II, Vergaderjaar 1995/96, 24 072, nr. 17, p. 22.
115 T. Spapens, 2008.
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recentere datum is.116 Ook sommige achterstandswijken in de Brabantse steden
zijn broedplaatsen geweest, of zijn dat nog steeds. Last but not least moeten ook
opeenvolgende migratiegolven in ogenschouw worden genomen, waardoor het
mesonetwerk inmiddels een staalkaart aan nationaliteiten omvat. Waar NoordBrabant afwijkt ten opzichte van andere regio’s, is bovendien een hoogst interessante vraag, die op dit moment echter niet te beantwoorden valt.
5.5 Destabiliseren van mesonetwerken
Hoe beperkt de voorgaande schets ook is, ze maakt wel duidelijk dat er heel wat
meer nodig is om een mesonetwerk te destabiliseren dan het verwijderen van
een paar cruciale actoren. In plaats daarvan zal op geïntegreerde wijze, vanuit
uiteenlopende invalshoeken moeten worden geïntervenieerd. Navolgend ga ik
in op vier hoofdlijnen: strafrechtelijk ingrijpen, het opwerpen van barrières;
het beperken van gelegenheidsstructuren en het beïnvloeden van de in- en uitstroom in relatie tot het mesonetwerk.
Het belangrijkste gevolg van strafrechtelijk ingrijpen is de tijdelijke verwijdering van actoren uit criminele mesonetwerken. Immers, van iemand die is veroordeeld en gedetineerd, mag worden aangenomen dat hij of zij niet actief aan
het plegen van straf bare feiten kan deelnemen. De beperking is dat van strafbedreiging en pakkans wel een algemene preventieve werking uitgaat, maar dat
het strafrecht kan weinig doen om te voorkomen dat criminele relaties worden
aangegaan. Bovendien recidiveren veel gestraften en aangezien in Nederland
de gevangenisstraffen doorgaans overzichtelijk zijn, kunnen de actoren betrekkelijk snel weer actief worden.117 Dat is geen pleidooi voor draconische straffen:
in landen waar die worden uitgedeeld is de kans groot dat, zeker in het geval van
illegale producten of diensten waar koopkrachtige vraag naar is, de instroom in
het netwerk alleen maar toeneemt. Het enorme aantal gedetineerden in de
Verenigde Staten in verband met betrekkelijk lichte drugsdelicten laat dat bij116
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voorbeeld zien.118 Hoewel tijdelijk, mag het effect van een periode in detentie
zeer zeker niet worden onderschat. Het kan worden vergeleken met een faillissement: het is niet het einde van de wereld en iemand kan weer gewoon opnieuw
beginnen, maar het betekent wel dat de expansie van het zakelijke imperium
wordt gestopt.
Het tweede onderdeel van een gerichte aanpak van mesonetwerken is het
opwerpen van barrières tegen criminele bedrijfsprocessen, door middel van een
meervoudige aanpak. Hierbij gaat het veelal om maatregelen die gezamenlijk
door de opsporingsinstanties en andere overheidsorganen worden genomen,
maar ook het inschakelen van private partijen behoort tot de mogelijkheden. 119
Een zeer succesvol voorbeeld is de wijze waarop een einde werd gemaakt aan het
bestaan van (zichtbare) illegale casino’s in Nederland, door een combinatie van
fiscaalrechtelijke, bestuursrechtelijke en, in veel mindere mate, strafrechtelijke
instrumenten.120 Ook het project Emergo, waarin de aanpak van de misdaadproblemen in het Amsterdamse Wallengebied centraal staat, is een voorbeeld
waarin op succesvolle wijze een multi-agency benadering wordt toegepast op een
mesonetwerk.121 Hoewel barrières hoogst effectief kunnen zijn, kunnen de actoren ze vaak omzeilen door de logistieke processen aan te passen. In situaties
waarin dat niet lukt, zoals in het voorbeeld van de illegale casino’s, is de kans
groot dat zij overgaan op het plegen van andere straf bare feiten. Zo doken
betrokkenen uit de wereld van de illegale casino’s bijvoorbeeld weer op bij
illegale bingo’s en pokertoernooien.
In de derde plaats kunnen gelegenheden voor het op grote schaal plegen van
straf bare feiten worden beïnvloed. Hiervoor zagen we al dat de douane-unie in
de Benelux in één klap maakte dat de goederensmokkel voor zware criminelen
niet meer interessant was. In de kansspelwereld heeft de regulering van vrijwel
alle kansspelen de criminele aanbieders de wind uit de zeilen genomen, hoewel
zij in bepaalde niches nog altijd actief zijn. 122 Nu is regulering, zeker in een
internationale context, niet altijd mogelijk of verstandig. Er kan echter, daar
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waar het gaat om gelegenheidsstructuren, ook worden gekeken naar het meer
specifieke ‘kapitaal’ waarover mesonetwerken op bepaalde plekken beschikken.
In Nederland, bijvoorbeeld, lijkt dat voor een deel te zitten in toegang tot (grote?)
afnemers van verdovende middelen en gestolen goederen in binnen- en buitenland.123 Het zou dus een optie kunnen zijn om de inspanningen vooral op die
handelscontacten te richten. In het Amsterdamse Wallengebied speelde onmiskenbaar een rol dat criminelen relatief gemakkelijk in vastgoed en bedrijven
konden investeren en deze vervolgens exploiteren. Vanaf het midden van de
jaren negentig zijn dan ook tal van maatregelen genomen om juist dat te
bemoeilijken.
Tot slot is het evident dat een effectieve beïnvloedingsstrategie op het niveau
van mesonetwerken niet kan zonder maatregelen die de in- en uitstroom verkleinen, respectievelijk vergroten. Het aantal denkbare maatregelen in dit verband
is zo omvangrijk dat het een studie op zich zou vergen om daar een enigszins
systematisch overzicht van te kunnen geven. Maatregelen kunnen worden
gericht op individuen, op gemeenschappen, in relatie tot scholing en werk, enzovoorts.124 Door het criminele mesonetwerk als vertrekpunt te nemen ontstaat
wel een ander perspectief op de vraag ‘wat werkt’. Delinquenten bijvoorbeeld,
krijgen op allerlei manieren te maken met interventies die gericht zijn op hun
uitstroom uit het netwerk. Evaluatie van de gecombineerde effecten daarvan op
netwerkniveau vindt echter niet plaats, en dat kan worden beschouwd als een
groot gemis.125

nadere uitwerking en toetsing. Waar het gaat om de beïnvloeding van mesonetwerken wordt politiek gezien doorgaans het onderscheid gemaakt tussen tough
on crime en soft on crime. Het ene wordt door rechtse partijen gepropageerd en
dan gaat het om aanpakken, aanhouden, bestraffen, enzovoorts. Het andere is
het domein van de linkerzijde van het politieke spectrum en dan gaat het om
zaken als voorkomen, beperken van schooluitval, zorgen voor werk, reïntegratie
van wetsovertreders, enzovoorts. Wanneer naar criminaliteit vanuit het perspectief van mesonetwerken wordt gekeken is het volstrekt helder dat het allebei
tegelijk moet gebeuren.

5.6 Besluit
In dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe mesonetwerken ontstaan binnen de geglobaliseerde criminele gemeenschap. Zoals ook in andere contexten wordt geconstateerd, zijn ook de meest internationale vormen van misdaad vaak ‘glocaal’,
doordat feitelijk sprake is van clustering in mesonetwerken waartussen de verbindingen schaarser zijn. Waarom die clusters op de ene plek in sterkere mate
ontstaan en op andere plaatsen in mindere, is een belangrijke onderzoeksvraag.
Ik heb hier een aantal suggesties opgeworpen, maar die behoeven vanzelfsprekend
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6
Algemeen besluit
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Dames en heren, ik kom tot een afronding. In deze rede heb ik getracht te
schetsen hoe het denken in termen van criminele netwerken en netwerkanalyse
een uitstekend raamwerk biedt om vormen van misdaad waarbij samenwerking
nodig is, met de nadruk op georganiseerde criminaliteit, op een samenhangende
manier te bestuderen. Tot op heden vindt kwantitatieve sociale netwerkanalyse
vooral plaats op het niveau van micronetwerken. Dat heeft tal van waardevolle
inzichten opgeleverd, maar de theoretische en methodologische grenzen zijn
inmiddels in zicht. Om op dit onderzoeksterrein voortgang te kunnen blijven
maken, dient de blik op andere netwerkniveaus te worden gericht. Het meest
interessante niveau is, zoals ik het betoogd, het mesonetwerk. Ik zet de drie
belangrijkste redenen nog even op een rij.
Ten eerste heeft het denken over sociale netwerken binnen de sociologie, de
antropologie en de economische sociologie geresulteerd in allerlei kennis die
waardevol is voor de bestudering van vormen van georganiseerde criminaliteit.
Deels is deze nog te weinig benut, zeker niet op het niveau van mesonetwerken.
Voor een ander deel zijn bepaalde inzichten wellicht wat te gretig overgenomen
en verdienen ze dringend nadere studie. Ik doel daarmee bijvoorbeeld op het,
naar mijn idee, overdreven gewicht dat aan bruggenbouwers wordt toegekend.
Mesonetwerken bieden een prachtig kader om naar dit soort kwesties nader
onderzoek te doen.
In de tweede plaats bieden mesonetwerken de gelegenheid om inzichten uit
de criminologische theorievorming nader te ontwikkelen en te toetsen. Op het
niveau van micronetwerken wordt immers al snel gedacht in termen van rationele
keuzes, en dat ligt bij het concreet organiseren van criminele bedrijfsprocessen
ook voor de hand. Dit biedt echter niet de mogelijkheid om, bijvoorbeeld, de
vraag te stellen en te onderzoeken waarom die rationele keuzes op sommige
plekken meer en op andere veel minder worden gemaakt.
Ten derde bieden mesonetwerken de mogelijkheid om ontwikkelingen in de
georganiseerde criminaliteit ook in historisch perspectief te plaatsen. Zulke
netwerken komen immers niet uit de blauwe lucht vallen, maar ontstaan als
gevolg van een complex van factoren die niet met een korte termijnperspectief
kunnen worden verklaard. Dat lange termijnperspectief is eveneens van belang
om het effect van interventies op samenhangende wijze te kunnen duiden.
Evidence based werken is op dit moment grotendeels zinloos, omdat steeds
afzonderlijke maatregelen op een veel te korte termijn worden geëvalueerd, om
maar eens wat te noemen. In plaats daarvan zou eens voor een langere tijd, laten
we zeggen 10 à 15 jaar, een aantal mesonetwerken moeten worden gevolgd, op
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stedelijk of regionaal niveau.
Tot slot, is het zuiden van Nederland voor dat soort onderzoek een goede
uitvalsbasis? Laat ik het zo illustreren: wanneer ik vanuit mijn eigen voordeur
vertrek kom ik na honderd meter een op last van de burgemeester wegens
drugshandel gesloten pornovideotheek tegen, waar overigens al eerder een wietkwekerij werd ontdekt. De exploitant van het geheel heeft twintig jaar geleden
overigens bij mij thuis nog een parketvloer gelegd, waar hij ook al niet veel van
terecht bracht. Loop ik honderd meter verder dan kom ik bij een café waar het
gilde van de groene vingers elkaar ontmoet en waar in het weekend minstens
‘honderd jaar bajes’ aan de toog zit. Weer een eindje verderop stuit ik op een
café waar een tijdje geleden, surprise, surprise, ook alweer een wietkwekerij op de
bovenverdieping werd aangetroffen. Wat de politie niet vaststelde was dat er ter
plekke ook stevig illegaal werd gegokt en dat er prostituees hun diensten aanboden, uiteraard zonder vergunning en vermoedelijk ook niet uit vrije wil. Nog
even doorlopend stuit ik op een coffeeshop waarvan de exploitant ook opdook in
het Amsterdamse project Emergo in verband met de smokkel van verdovende
middelen. Enfin, ik kan niet anders concluderen dan dat Tilburg een uitstekende
plek is om criminele netwerken op uiteenlopende niveaus te onderzoeken.
Ik heb gezegd.
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