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1. Aanleiding en doel van het onderzoek 

In de pralctijk van de bestrijding van georganiseerde crirninaliteit is er veel aandacht 
voor de zogenoemde `Hollandse netwerken'. Onder deze verzamelnaam worden alle 
enigszins gestructureerde autochtone criminele samenwerkingsverbanden verstaan. Het 
spreelct vanzelf dat binnen zo'n mime categorie zeer uiteenlopende delictsoorten worden 
aangetroffen als soft en hard drughandel, prostitutie, de illegale gok, de zwaardere vormen 
van inbreken en overvallen, heling van auto's en sieraden enzovoort. Het voor u liggende 
onderzoeksverslag beschrijft en analyseert op geanonimiseerde wijze een dergelijk Hollands 
netwerk in de Randstad. Hiertoe kon gebruik worden gemaakt van politiedossiers en 
interviews met ter zake kundige functionarissen. 

Hollandse netwerken 
Uit het onderzoek blijkt dat we bij deze Hollandse netwerken voor een deel met de 

klassieke grootstedelijke `onderwereld' te maken hebben, met individuen en families die 
soms al tientallen jaren in de misdaad zitten. De grootschalige hasjhandel, waarin het hier 
beschreven netwerk voornamelijk actief was, kvvam tot bloei doordat eind jaren zeventig 
groepen traditionele criminelen hun door overvallen en soortgelijke activiteiten verlcregen 
kapitaal gingen investeren in het verschepen en importeren van cannabisproducten. 
Hiervoor was vanaf het midden van de jaren zestig een sterk groeiende markt ontstaan. De 
traditionele criminelen legden contacten met bereidwillige avonturiers uit de scheepvaartwe-
reld, en uit dit monsterverbond van geld, technisch-logistieke know-how en bravoure 
lcwamen miljoenenkapitalen en meer bestendige criminele netwerken voort. 

aanleiding 
Aanleiding voor het `ondergrondse organisaties'-project was een verzoek van een 

Randstedelijk politiekorps aan de hoogleraren C. Fijnaut en A. Schmid om vanuit de 
wetenschap een afgerond grootschalig recherche-onderzoek onder de loupe te nemen. Ten 
gevolge van dit onderzoek naar een grote criminele groepering die in de Randstad 
opereerde, slaagde de politie er na aanzienlijke inspanningen in om de hoofdverdachten 
voor langere tijd achter de tralies te krijgen. Het probleem bleek hiermee echter niet 
opgelost: vanuit de restanten van de groep werden al snel opnieuw criminele activiteiten 
ondernomen. Het wetenschappelijk onderzoek is onder auspicien van de hoogleraren 
Fijnaut en Schmid uitgevoerd door drs P. Klerks van de Erasmusuniversiteit Rotterdam. 

onderzoeksopdracht 
Besloten werd om te bezien of vanuit een sociologisch-antropologische benadering, 

waarin wordt gelet op aspecten zoals familiebanden en cultuur, meer inzicht kon worden 
verkregen in de achtergronden en het functioneren van de groep. De nadruk lag hierbij op 
de vraag hoe men erin slaagde om zich af te schermen tegen overheidsingrijpen. Het 
onderzoek zou suggesties moeten aandragen voor nieuwe mogelijkheden tot preventieve en 
repressieve interventie. Op basis van de onderzoeksopdracht werden in overleg met de 
begeleidingsgroep de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 



onderzoeksvragen 

hoofdstukindeling 

(1) Welke definities van georganiseerde misdaad worden er in de wetenschap en door 
opsporingsinstanties gehanteerd, en wat is de bruikbaarheid en empirische onderbou-
wing ervan? 

(2) Levert een sociologisch-antropologische benadering van criminele organisaties nieuwe 
mogelifidieden op voor kennisverwerving bij het onderzoeken van de georganiseerde 
criminaliteit? 

(3) Welke tactieken en strategieen gebruiken criminele organisaties om hun operaties te 
kunnen continueren en uitbreiden als reactie op (mogelijk) overheidsingrijpen? 

(4) Hoe is de actie van de overheid ten aanzien van de betreffende criminele organisaties 
opgezet? Welke methoden, tactieken en middelen worden ontwikkeld en geopera-
tionaliseerd? Welke relaties worden onderhouden (a) binnen de politie-organisatie; (b) 
naar andere bevoegde overheden (OM, RC); (c) naar soortgelijke operationele teams? 
Welke effecten heeft deze operationalisering van het overheidsoptreden ten aanzien van 
deze organisaties? 

(5) Welke nieuwe wegen lcunnen worden bewandeld om georganiseerde criminaliteit beter 
te beheersen? 

Met het oog op het werk van de parlementaire enqueteconunissie opsporingsmethoden 
is in overleg met de begeleidingsconunissie relatief weinig aandacht besteed aan de 
definitielcwestie (vraag 1) en de organisatie van de opsporing (vraag 4). Het overheidsop-
treden, en met name het functioneren van het rechercheteam in kwestie is slechts beperIct 
in beeld gebracht. Verder bleek het zeer problematisch te zijn om informatie over het team 
en zijn activiteiten op papier te zetten, zonder aan methoden en personen schade toe te 
brengen. De nadruk is derhalve op de onderzoeksvragen 2 en 3 gelegd, en op verzoek van 
de politie lcrijgt ook vraag 5 uitvoerige aandacht. 

Deze rapportage bestaat uit een elftal hoofdstukken. Hoofdstuk 2 behandelt de 
onderzoeksopzet en methodologie, hoofdstuk 3 de ontwikkelde analyse-instrumenten. In 
hoofdstuk 4 wordt het criminele netwerk beschreven en geanalyseerd, terwijl hoofdstuk 5 
zich richt op de operaties. Hierbij ligt de nadruk op logistiek, geweld en afscherming. In 
hoofdstuk 6 komen de sociaal-culturele achtergronden en de `criminele filosofie' van de 
doelgroep aan de orde, waarna hoofdstuk 7 het functioneren in criminele netwerken 
ontleedt. Hoofdstuk 8 omvat het overheidsbeleid ten aanzien van de groep, en meer bepaald 
het functioneren van het rechercheteam dat de doelgroep poogde te ontmantelen. Hoofdstuk 
9 levert de samenvatting en conclusies, waarbij wordt bekeken welke antwoorden lcunnen 
worden gegeven op de onderzoeksvragen. Analyse en interpretatie van de onderzoeksgege-
yens vindt overigens ook al in de hoofdstukken 4 tot en met 8 plaats onder de kopjes 
tetekenis'. In hoofdstuk 10 worden in aansluiting op onderzoeksvraag 5 de contouren 
geschetst van een nieuw recherche-concept voor de aanpak van Hollandse criminele 
netwerken, en het slothoofdstuk bestaat uit aanbevelingen op strategisch, tactisch en 
intelligence -rnveau. In een viertal aanhangsels zijn de samenstelling van de begeleidings-
groep, het ontwikkelde analyseschema, de spectrumanalyse en een grafische weergave van 
het criminele netwerk opgenomen. De basistekst van deze rapportage is afgesloten in 
december 1995. 
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2. Onderzoeksmethoden, bronnen en bijzondere problemen 

onderzoeksstrategie 
In overleg met de begeleidingscommissie is een•werkplan opgesteld, waarin zou 

worden begonnen met de ontwikkeling van --  een onderzOeksmethodiek. Met behulp van dit 
analyse-instrument zou vervolgens het empirisch materiaal worden verwerlct en 
geinterpreteerd, waarna rapportage zou volgen. Conform dit plan is vervolgens begonnen 
met de bestudering van voornamelijk Amerikaanse en Duitse vakliteratuur betreffende het 
maken van intelligence-analyses van politieke ondergrondse organisaties en georganiseerde 
criminaliteit. Op basis hiervan kon onder meer een analyseschema worden ontwildceld, 
waarmee zowel inzichten uit de literatuur als empirische gegevens uit de dossiers zinvol 
konden worden verwerkt. In de maanden daarna is veel literatuur over binnen- en 
buitenlandse georganiseerde criminaliteit gelezen en geanalyseerd. Dit betrof zowel 
wetenschappelijke studies als journalistieke beschrijvingen en overheidsrapporten. De 
resterende tijd is besteed aan het systematisch en uitputtend bestuderen van de twaalf 
streldcende meter dossiers die door het recherche-team zijn geproduceerd, en aan het 
afnemen van interviews. Dit alles resulteerde in deze rapportage, waarin de nadruk ligt op 
beleidsrelevante bevindingen en operationeel bruikbare onderzoeksresultaten. In dit stuk 
konden geen bronvermeldingen worden opgenomen: de hier gepresenteerde weergave en 
gevolgtreldcingen zijn uitvoerig onderbouwd in vertrouwelijke werkdocumenten, die door 
de begeleidingscommissie zijnbesproken. Ook verwijzingen naar criminologische theorieen 
en ander sociaal-wetenschappelijk gedachtengoed zijn tot het uiterste beperkt. Het ligt in 
de bedoeling om in een dissertatie uitgebreid in te gaan op methodieken en literatuur, 
alsmede op de betekenis van dit onderzoek voor de wetenschappelijke theorievorming. 

werkwijze 
Alle onderzoeksvragen werden, op basis van het zelf geconstrueerde analyseschema, 

eerst vanuit de literatuur en daarna vanuit het empirisch materiaal benaderd. Wat de 
gehanteerde methodologie betreft is er bij het literatuuronderzoek gebruik gemaalct van een 
zoeksystematiek, waarbij Zowel via databases en het Internet als ter plaatse in een tiental 
gespecialiseerde bibliotheken in Nederland, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten naar 
bruikbaar materiaal is gezocht. Hierin is vrij veel tijd gestoken, omdat er in Nederland op 
dit gebied nog maar weinig aan inventarisatie was gedaan. Het resultaat, ruim tweeeneen-
halfduizend deels geannoteerde boek-, rapport- en artikelbeschrijvingen, is ondergebracht 
in een database, die via de auteur ook door collega-onderzoekers wordt geraadpleegd. 
Belangrijke en vernieuwende inzichten uit deze bronnen —bij voorkeur gebaseerd op 
feitenonderzoek— zijn bijeen gebracht in een tussenrapportage. Dit literatuuronderzoek 
maalcte het mogelijk het analyse-instrument verder te verfijnen en zodoende beter onderlegd 
met het onderzoeksmateriaal aan de slag te gaan. 

literatuurstudie 
Uit de bestudeerde literatuur kan worden geconcludeerd dat de verschillende 

benaderingen van georganiseerde criminaliteit in een drietal hoofdstromingen zijn te 
onderscheiden, waarin de nadruk ligt op respectievelijk stabiele en hierarchische 
syndicaten, misdaadondernemingen en meer flexibele en betreldcelijk ongestructureerde 
netwerken. De discussie hierover speelde zich tot voor kort voornamelijk in de Verenigde 
Staten af en had aanvankelijk een sterk politieke lading, maar in de jaren zeventig en 
tachtig lcreeg men op basis van wetenschappelijke en justitiele onderzoeken een meer 



feitelijk inzicht in het verschijnsel. Aan de hand van het voorbeeld van de Amerikaanse 
Cosa Nostra is onderzocht hoe vanuit een convergentie van de drie genoemde benaderingen 
een meer realistisch beeld is ontstaan. Aandacht voor verborgen machtsstructuren zoals de 
Cosa Nostra-Commission en voor marktfactoren wordt hierin gecombineerd met het inzicht 
dat in de praktijk criminele projecten vaak door flexibel samenwerkende gelegenheidspart-
ners worden gerealiseerd. Het geheel van individuen en groepen is te omschrijven als een 
schijnbaar nogal ongeordend netwerk. De bij de Amerikaanse Cosa Nostra aangetroffen 
criminele verschijningsvormen bleken voor een deel ook herkenbaar in de Nederlandse 
situatie. De literatuurstudie leverde voorts op deelaspecten nieuwe visies op, bijvoorbeeld 
wat de `levensfilosofie' van beroepscriminelen en de praktijk van informatie-afscherming 
betreft. 

In deze rapportage zijn enkele bevindingen uit de literatuurstudie verwerkt. De nadruk 
ligt echter bij de verslaglegging van het empirisch onderzoek. Dit bestaat uit de 
beschrijving en analyse van de zaakdossiers van het team en de interviews met betroldcen 
politic- en justitiefunctionarissen. De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om dit project 
uitsluitend te richten op een enige tijd geleden afgesloten recherche-onderzoek, om 
zodoende het risico van interferenties met eventuele operationele trajecten te vermijden. 
Er is dan ook geen gebruik gemaakt van actuele opsporingsinformatie. 

het dossiermateriaal 
Voor dit wetenschappelijk onderzoek stelde de politic het archief van het recherche-

team ter beschikking, bestaande uit circa 140 ordners en enkele tientallen dossiermappen. 
Om de lezer een indruk hiervan te geven kan worden gemeld dat het recherchejournaal, 
de rode draad van het opsporingswerk, circa 17.000 entrees omvatte. Dit is te zamen ruim 
8000 pagina's tekst. Er zijn door het team in ruim twee jaar tijd zo'n 1600 controle-
onderzoeken naar detailicwesties (vaststelling identiteit, opvragen bedrijfsgegevens, et 
cetera) verricht, die nog eens dertien voile ordners beslaan. Er werden circa 20.000 
telefoongesprekken getapt en ruim 12.000 persoonsnamen en bijbehorende gegevens 
opgeslagen, alsmede meer dan 7000 telefoonnummers en ruim 1700 kentekens. 

Van ongeveer de helft van de getapte gesprekken was in het archief een uitgewerkt 
verslag of een samenvatting voorhanden; de geluidsbanden van de telefoontaps waren niet 
meer aanwezig. Uit veiligheidsoverwegingen was het materiaal deels geschoond voor wat 
de meer gevoelige aspecten betreft, zoals de toepassing van bepaalde technische middelen 
en tactieken. Foto's waren merendeels verwijderd, en ook over het runnen van informanten 
is weinig op schrift te vinden. De journaals over de laatste maanden van het onderzoek zijn 
om onbekende redenen verregaand onvolledig, zodat de onderzoeker voor wat die periode 
betreft met blinde vlekken te lcampen had. Hoewel het archief een grote collectie 
onderzoeksmateriaal oplevert, vormt het door de selectief verwijderde gedeelten een 
enigszins onzekere basis voor al te stellige uitspraken en evaluaties. 

Bij nadere bestudering geeft het beschikbare materiaal de indruk dat er in sonunige 
opzichten ongestructureerd is gewerkt. Zo zijn er geen systematische persoonsdossiers 
aangelegd. Biografische basisgegevens zijn in de dossiers niet volledig aanwezig, en vaak 
verspreid over talloze journaal-entrees. Familieverbanden zijn niet goed uitgezocht en de 
bedrijfsmatige activiteiten zijn zeker in het begin te weinig systematisch onderzocht: in veel 
gevallen reikte het onderzoek niet verder dan de Kamer van Koophandel. 



interviews 
Het empirisch deel van het onderzoek omvatte verder gestructureerde interviews met 

zeventien bij het oorspronkelijke rechercheonderzoek betroldcen functionarissen. De 
geinterviewden zijn geselecteerd vanwege -hun kennis over of betroldcenheid bij het 
recherche-onderzoek, waarbij er zorg voor is gedragen dat hierbij in ieder geval enkele 
rechercheurs, een analist, enkele kaderleden, de teamleider, de zaaksofficier, een FIOD-
ambtenaar en iemand van de KLPD divisie CRI waren vertegenwoordigd. Gemiddeld 
duurde een interview ongeveer twee uur, met enkele uitlopers naar meerdere dagen. Er 
werd gewerlct met een semi-gestructureerde vragenlijst, waarbij met name werd gevraagd 
naar relevante informatie die met in de dossiers te vinden was en naar inschattingen van 
de doelgroep. Nadat aldus de `verplichte punten' waren doorlopen gaven de meeste 
betrokkenen aan er behoefte aan te hebben dieper op bepaalde aspecten van het onderzoek 
in te gaan. Naast de formele interviews zijn in de loop van twee jaar met tientallen 
politiemensen vele informele gesprekken gevoerd. Hoewel het daarbij meestal met direct 
over de doelgroep ging, leverden deze gesprekken toch waardevolle inzichten op. Door de 
vertrouwensband die door de herhaalde contacten kon worden opgebouwd, kregen de 
uiteindelijke interviews een zeer openhartig karalcter. 

De bevindingen uit de dossiers en interviews werden op basis van het geconstrueerde 
analyseschema bijeengebracht in het tweede deel van het eindrapport. De voor dit 
onderzoek gekozen zwaartepunten (bedrijfsvoering, lifestyle, afscherming) werlcten hierbij 
als een eerste filter. Tevens werd op basis van inhoudsanalyse van de dossiers een netwerk-
kaart samengesteld, die naar de overtuiging van de onderzoeker een betrouwbaarder 
afspiegeling van de toenmalige situatie 'in het veld' oplevert dan een netwerk-tekening op 
basis van bijvoorbeeld telefonische contacten zou kunnen bieden. 

anonimiseren 
Dit onderzoek kon maar worden verricht omdat de Minister van Justitie bij brief van 

23 juni 1994 toestemming gaf om privacygevoelige gegevensbestanden te raadplegen. Hier 
staat tegenover dat lcrachtens artikel 18 lid 4 van de Wet politieregisters de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek, verricht op basis van politieregisters, geen tot individuele 
personen herleidbare gegevens mogen bevatten. Hierom is deze openbare rapportage op 
het niveau van individuen volledig geanonimiseerd en bevat zij uitsluitend gefingeerde 
(cursief gedrukte) namen. Verder zijn allerhande handelingen met exact naar inhoud, plaats 
en tijd omschreven. Plaatsnamen zijn vervangen door namen van niet-bestaande gemeenten 
of door de algemene aanduiding "de Randstad". Details die veel zeggen over de betroldcen 
personen en hun onderlinge relaties maar die met strikt nodig zijn voor een goed begrip 
van bepaalde situaties, zijn eveneens weggelaten. Ook is gepoogd om in relatie tot personen 
onnodig negatieve lcwalificaties te vermijden en steeds te kiezen voor neutrale formulerin-
gen. Als gevolg van deze ingrepen zal men een bijzonder grote inspanning moeten leveren 
om de nagestreefde anonimiteit te doorbreken. Om op dit punt niets aan het toeval over te 
laten, zijn eerdere versies van de onderhavige rapportage evenwel ook voorgelegd aan 
ervaren privacy-juristen. De kritische opmerkingen die zij bij bepaalde passages in die 
versies hebben gemaakt, zijn alle minutieus verwerkt in de liggende tekst. 

Natuurlijk heeft deze anonimisering van de onderzoeksrapportage enigermate afbreuk 
gedaan aan haar waarde. Het doel van deze studie is immers ook om een kwalitatief inzicht 
te bieden in de gedragingen en gebruiken van personen die leven in een gecompliceerd 
crimineel netwerk. Dit inzicht kan feitelijk moeilijk anders worden overgebracht dan door 
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beperkte bronnen 

kernachtige analyses af te wisselen met exemplarische voorbeelden uit het dagelijkse leven. 
Slechts dan is de lezer in staat om zich een voorstelling te vormen van wat zich heeft 
afgespeeld en hoe de spelers in vergelijkbare situaties mogelijk zullen reageren. Een 
verregaande abstrahering van de empirische werkelijkheid bevordert het concrete inzicht 
hierin natuurlijk niet. Maar hierbij moet dan weer onmiddellijk worden opgemerlct dat in 
dit geval de abstrahering niet zover is doorgevoerd dat de corresponderende werkelijlcheid 
volstrelct onherkenbaar is geworden. Hoewel alles is gedaan om de belangen van de 
personen in Icwestie niet onevenredig aan te tasten, komt de verslaglegging in hoofdlijnen 
nog steeds overeen met de werkelijkheid. De andere grote belangen die in dit verband 
spelen, dienen immers ook op een redelijke manier te worden gerespecteerd. Enerzijds het 
academisch belang van onafhanIcelijk wetenschappelijk onderzoek, inclusief de publikatie 
van zijn resultaten, op het terrein van de georganiseerde criminaliteit en haar bestrijding. 
Anderzijds het algemeen-maatschappelijk belang van een realistische publieke discussie 
over deze beide onderwerpen. 

Niet alleen de noodzakelijke bescherming van de privacy van personen, maar ook de 
toch wel specifieke aard van het empirisch materiaal levert sowieso allerlei problemen op. 
Voor een juiste waardering en interpretatie van de onderzoeksresultaten dienen de 
belangrijkste belemmeringen bier expliciet te worden gemaakt. 

In de meeste Nederlandse politie-onderzoeken, en ook in deze zaak, spelen de 
telefoontaps een belangrijke rot in het bepalen van de richting die het onderzoek uitgaat. 
De over de tap komende gegevens bepalen niet zelden de mate waarin een verdacht 
persoon prioriteit lcrijgt in een onderzoek. Door deze werlcwijze blijven bepaalde zaken 
natuurlijk voor de politie verborgen. Slechts van een beperkt aantal personen kon in deze 
zaak de telefoon worden getapt, en observatie kent vanwege de kosten en het afbreulcrisico 
ook zijn limieten. Informanten waren niet rijkelijk voorhanden, en niet iedereen legde bij 
aanhouding volledige verldaringen af. Van belang is verder dat alleen informatie werd 
vastgelegd die verband leek te houden met het onderzoek, waardoor gegevens die voor de 
reconstructie van het sociale leven van de betroldcenen van belang zouden zijn, niet 
bewaard zijn gebleven. Vast staat dus dat de waarneming van wat zich afspeelde beperlct 
en selectief was, waarbij vanzelfsprekend de meest gevoelige aspecten, zoals de mogelijke 
handel in hard drugs, het moeilijkst boven water waren te Icrijgen. 

betrouwbaarheid van informatie 
Behalve de selectiviteit van de waarneming baart ook de betrouwbaarheid van de 

verlcregen informatie enige zorgen. Zoals bekend hanteert de politie voor betrouwbaarheid 
van bron en informatie bepaalde criteria. Bewijsmateriaal is doorgaans aflcomstig van 
telefoontaps, schriftelijke bronnen zoals boekhoudgegevens, verklaringen van verdachten 
en eigen waarneming door politiemensen of betrouwbaar geachte getuigen. Soms zit daar 
ook informatie van informanten bij. In het onderhavige onderzoek was door de 
leidinggevende politiefunctionarissen ervoor gekozen om binnen het afgeschermde team niet 
met een aparte Criminele Inlichtingendienst (CID) te werken. Men ontving wel CID-
informatie van andere korpsen en teams, maar paste zelf het gebruikelijke 4 x 4- 
waarderingssysteem (inschatting door de CID van betrouwbaarheid van bron en bericht) 
niet toe. De betrouwbaarheid van de aangetroffen CID(-achtige) informatie was hierdoor 
voor de onderzoeker vaak niet te verifieren, zodat hij zich wat dit betreft niet verzekerd 
kon weten van een solide informatiebasis. Men zou de waardering die de rechter in 



concrete gevallen aan het materiaal geeft kunnen overnemen, ware het met dat de 
betrouwbaarheid van de meeste informatie in de onderzochte politiedossiers nooit expliciet 
door de rechter is vastgesteld. Daarom is er voor gekozen om informatie uit een enkele 
bron in principe met te gebruiken, en alleen materiaal te verwerken dat consistent lijkt met 
al bekende gegevens. Wanneer bepaalde -aanwijzingen met consistent lijken maar wel 
belangrijk zijn, zoals de kwestie van mogelijke heroinetransporten door de doelgroep, 
wordt dit expliciet geproblematiseerd en geinterpreteerd. 

Ook informatie uit andere bronnen vraagt om behoedzaamheid. Gegevens uit 
telefoontaps zijn vaak onduidelijk en voor verschillende uitleg vatbaar, en verklaringen van 
verdachten en getuigen zijn om voor de hand liggende redenen met altijd volledig 
overeenkomstig de waarheid. Interviews ten slotte brengen eveneens bekende problemen 
met zich mee. Geinterviewden lcunnen er belang bij hebben om een bepaalde voorstelling 
van zaken te geven, en tegenstrijdige uitlatingen hoeven met eens direct op onwaarheden 
te duiden, omdat iedereen tenslotte een subjectieve kijk op gebeurtenissen heeft en ook het 
geheugen hem parten kan spelen. In de literatuur wordt veelvuldig aandacht besteed aan 
de onbetrouwbaarheid van empirische bronnen bij lcwalitatief onderzoek naar criminaliteit. 
Amerikaanse onderzoekers hebben geschetst hoe door selectief gebruik van tapgegevens 
een beeld van een strak geleide organisatie kan worden opgeroepen, dat bij nadere 
bestudering met overeenstemt met de werkelijkheid. Ook voor frequente overdrijving, bluf 
en leugens over de tap wordt in de literatuur gewaarschuwd. In tapgespreldcen uit ons 
onderzoek bleek, dat bepaalde criminelen tegenover gesprekspartners hun werkelijke 
bedoelingen soms verhulden, bijvoorbeeld om geen argwaan op te weldcen of om aan 
informatie te komen. 

gedwongen onwetendheid 
Al eerder werd opgemerlct dat het onderzoek uitsluitend betrekking heeft op een 

voorbije periode: informatie die dateert van na het afsluiten van het rechercheonderzoek 
in 1992 werd met beschikbaar gesteld, teneinde het onbedoeld verstoren van eventuele 
actuele trajecten te voorkomen. Deze situatie van opgedragen onwetendheid heeft echter 
tot gevolg dat een van de centrale onderzoeksvragen, namelijk die naar het effect van het 
politieel ingrijpen op de criminelen in kwestie, feitelijk met kan worden beantwoord. De 
onderzoeker kan slechts raden naar wat er 'in het veld' is gebeurd nadat de veronderstelde 
hoofdpersonen van de criminele groepering werden gearresteerd. Omdat het team tot dat 
moment vrijwel geheel in het verborgene trachtte te werken, is het nauwelijks mogelijk om 
uitspraken te doen over de interactie tussen de criminelen en de politie. Zoals nog zal 
blijken is het echter toch mogelijk om met een grote mate van waarschijnlijkheid uitspraken 
te doen over de situatie na de aanhoudingen, op basis van beschikbare informatie over de 
omvang en diepte van de recherche-interventie, afgezet tegen bekende gegevens over de 
omvang en aard van het criminele netwerk. 

uiteenlopend lezerspubliek 
De onderzoeker zag zich voorts geplaatst voor het gegeven dat hij een uiteenlopend 

lezerspubliek moest bedienen. Het politie-management verlangt een compacte rapportage 
van bevindingen inzake de doelgroep en het verloop van het recherche-onderzoek. 
Functionarissen die de afgelopen twee jaar op diverse manieren hun medewerking 
verleenden aan dit onderzoek hopen nieuwe dingen te leren over de doelgroep, en 
verwachten ook iets terug te vinden over het functioneren van het team. Nadruldcelijke 
aanwijzingen van de begeleidingscommissie en respect voor de persoonlijke integriteit van 
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mensen nopen hier echter tot grote terughoudendheid. Het ministerie van Justitie stelt 
voorts als financierende instantie prijs op een rapportage die voor het hele praktijlcveld 
waarde heeft, en academische vakgenoten hebben na jaren van radiostilte recht op een 
openbaar onderzoeksverslag. 

bronverantwoording 
Wat feitenkennis betreft blijft de onderzoeker tegenover een rechercheteam altijd in 

het nadeel. Een rechercheur die twee jaar lang acht uur of langer per dag heeft gekeken 
en geluisterd naar wat enkele personen zoal uitvoeren, leert die mensen in bepaalde 
opzichten beter kennen dan zijn eigen familie. Geen enkele dossierstudie kan daar tegenop, 
en een gesteriliseerde rapportage als deze kan van dergelijke kennis slechts een magere 
afspiegeling vormen. Een onderzoeker kan en moet zich de dossiers inhoudelijk grondig 
eigen maken, er wetenschappelijke methodes op loslaten en hierop reflecteren. Voor dit 
onderzoek bleek echter te gelden dat, wanneer de onderzoeker zich strikt houdt aan tharde' 
wetenschappelijke criteria, er nauwelijks meer dan banale conclusies zijn te trekken. Op 
basis van informatie die ten minste uit twee harde bronnen komt en die volkomen 
ondubbelzirmig is, kan overtuigend worden bewezen dat de verdachten strafbare feiten 
hebben begaan, en dat hun lotgevallen niet louter draaiden rond voertuigenhandel en een 
reeks betreurenswaardige misverstanden. De Icwalitatieve inkleuring van leven en werken 
van de dadergroep wordt dan echter schraal, omdat daarop het politie-onderzoek niet 
gericht was. Om een meer inhoudelijk inzicht te ontwiklcelen is de onderzoeker vaak 
afhankelijk van een enkele opmerking, die nog interpretatie behoeft. Om de motieven 
achter een handeling te achterhalen is het verhaal van een informant nodig, of een 
inductieve afleiding. De beschikbaarheid van meervoudige bronnen en harde waarneming 
is een luxe die zich zelden zal voordoen. AIleen de onderzoeker die soms weloverwogen 
het risico van een analytische sprong waagt, kan in dit geval de lezer nog verrassen. 

Om toch recht te doen aan de eisen van zorgvuldigheid dient te worden aangegeven 
wat de redenen van wetenschap zijn van de feiten en constateringen in dit rapport. Geen 
enkele bron of benadering, CID-informatie noch logische inductie, is bij voorbaat terzijde 
gelegd. Juist de verhalen van informanten immers verschaffen soms een inzicht dat anders 
verborgen blijft. De uitleg van zulke insiders legt de logica achter bepaalde gebeurtenissen 
bloot, en hoewel de bron hier uiterst lcritisch moet worden gehanteerd, kan het hele verhaal 
niet worden verteld zonder CID-informatie. Dit geldt temeer omdat die bron zo'n cruciale 
rol speelt in het verloop van de meeste recherche-onderzoeken. 

Vakgenoten lcunnen terecht kritiek uitoefenen op de (noodgedwongen) beperkte 
mogelijkheden van bronverantwoording. Het feit ligt er dat andere onderzoekers 
waarschijnlijk nooit toegang tot de oorspronkelijke informatiebronnen zullen krfigen. In 
deze openbare beleidsrapportage is het Met mogelijk om steeds exact de informatiebronnen 
aan te geven. Informatie uit telefoontaps is als zodanig geidentificeerd, maar uit oogpunt 
van veiligheid is het problematisch om aan te geven welke informatie van informanten 
afkomstig is. 

Dit ondergraaft de eis van verifieerbaarheid die aan wetenschappelijk werk moet 
worden gesteld. De vergelfilcing met de recente dissertatie van BVD-medewerker Engelen 
over de geschiedenis van de Dienst dringt zich hier op: andere onderzoekers zullen 
doorgaans ook geen toegang Icrfigen tot de quicken waarop hij zich baseerde. Hoewel de 
situatie in het onderhavige onderzoek hiervan op belangrijke punten verschilt (de 
onderzoeker was Met in dienst van de politie, en aspecten van ideologie en institutionele 
zelfrechtvaardiging spelen geen rol), zijn er duidelijke parallellen, en het valt te verwachten 
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dat in de naaste toekomst meer criminologische onderzoekers hiermee te maken zullen 
lcrijgen. De onderzoeker heeft gebruik lcunnen maken van een zeldzaam 'window of 
opportunity', en hij probeerde zo zorgvuldig mogelijk op te schrijven wat hij daardoor kon 
waarnemen. Nu inmiddels andere onderzoekers, met name via de commissie-Van Traa, ook 
toegang tot vertrouwelijke politiedossiers hebben gekregen, wordt tenminste enige 
onderlinge vergelijking van rapportages mogelijk. 

onderzoek doen naar crimineel inlichtingenwerk 
CID-informatie speelt een doorslaggevende rol in het hedendaagse recherchewerk: 

zonder overdrijving kan worden gesteld dat informanten in het criminele circuit doorgaans 
de belangrijkste informatiebron van de recherche vormen, wanneer het erom gaat om zicht 
te lcrijgen op ernstige criminele activiteiten. Sinds de professionalisering van de Criminele 
Inlichtingendiensten aan het eind van de jaren tachtig wordt onderkend dat de omgang met 
informanten een risicovolle bezigheid is, waarvoor zorgvuldige procedures en waarborgen 
nodig zijn. Bij de meeste, zo met alle politiekorpsen wordt formeel dan ook gewerkt onder 
een strikt regime: contact met informanten vindt uitsluitend plaats door koppels van twee 
getrainde runners, er zijn regelingen voor beloning en verslaglegging, en de identiteit van 
de informant is alleen bekend bij de runners en de chef CID. 

In de praktijk gaat dat nog wel eens anders. Het recherche-team uit dit onderzoek 
bijvoorbeeld had geen eigen CID, maar er imam wel zeer vertrouwelijke informatie 
binnen, afkomstig van eigen informanten en CID's uit heel Nederland. Sommige van die 
informanten waren zo bang voor mogelijke consequenties (mocht hun verraad bekend 
worden) dat ze slechts wilden praten met politiemensen die ze als persoon vertrouwden. 
Dergelijke gesprekken vonden dan plaats op voorwaarde dat hun identiteit onder alle 
omstandigheden verborgen zou blijven voor derden, inclusief de teamleider en andere 
superieuren. Politiemensen die met een dergelijke informant te maken lcrijgen staan voor 
een moeilijke keuze. Hen wordt te verstaan gegeven dat men hen `weet te vinden' als het 
contact bekend zou worden, en de voorwaarde van absolute geheimhouding van identiteit 
maakt het met aantrekkelijk om op het aanbod in te gaan. Anderzijds kan de informatie 
zeer waardevol lijken te zijn voor het krijgen van inzicht in de groep, bijvoorbeeld wanneer 
het over hard drug-activiteiten gaat. 

In het onderhavige politie-onderzoek zijn dergelijke bronnen incidenteel geexploiteerd. 
De verkregen informatie werd gebruilct om te proberen de verdenkingen van een 
bewijsrechtelijk solide onderbouwing te voorzien. Door het bewijzen van de handel in hard 
drugs zou de doelstelling van het team worden gehaald. Het onderbouwen is echter met 
gelulct, al leidde het relaas van sommige informanten er wel toe dat het team ervan 
overtuigd raakte dat de tasjboeren' heel wat serieuzer en gevaarlijker bezig waren dan op 
het eerste gezicht leek. 

Hoewel elke recherchechef zal bezweren dat er uitsluitend volgens de regels wordt 
gewerkt, lijkt zich hier een probleem voor te doen. Informanten die werkelijk waardevolle 
informatie kunnen leveren stellen bepaalde eisen aan de mensen die ze in vertrouwen 
nemen. In dit geval ging het om contacten vanuit het criminele milieu, maar in andere 
situaties kan het gaan om mensen die het zich vanwege hun maatschappelijke positie met 
lcunnen veroorloven om als politie-informant te worden geldentificeerd, maar die tegelijk 
wel met informatie zitten waarmee ze naar eigen gevoel iets moeten doen. Bij deze laatste 
categoric valt te denken aan politici, diplomaten, mensen uit de sfeer van notariaat en 
accountancy en soortgelijke lcringen. Het is de vraag of de huidige CID-regeling hier 
voldoende mogelijkheden biedt. 
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mystificaties en dilemma's 
Onderzoek doen naar inlichtingenwerk brengt in methodologisch opzicht bijzondere 

risico's met zich mee. Een daarvan is het gevaar van mystificatie: de onderzoeker loopt 
het risico gefascineerd te raken en misleid te worden door de geheimen en rituelen. 
Sommige geinterviewden bleken bereid om in enig detail Over hun ervaringen met het 
runnen van informanten te vertellen. Een dergelijke `openheid' welde bij de onderzoeker 
aanvankelijk verbazing en argwaan op. Wanneer we echter de in dit geval verkregen 
informatie op zijn merites beoordelen tegen de achtergrond van de aanwezige dossierken-
nis, komen we tot de verontrustende vaststelling dat we aanvankelijk maar een zeer beperkt 
beeld hadden van het criminele verschijnsel in Icwestie. 

De inzichten die sommige eersteklas bronnen leveren lijken haast uit een andere 
dimensie te komen. De toehoorder wordt uitgenodigd een hoek om te gaan. Hij wordt voor 
de keuze gesteld om een overstap te maken. Blijft hij in deze beeldspraak aan de veilige 
kant, dan zal hij nooit om de hoek lcunnen kijken en blijft wat zich daar bevindt, voor hem 
verborgen. Wanneer hij de stap wel neemt, laat hij de oude dimensie achter zich. De 
kennis die hij `om de hoek' opdoet, is na terugkeer niet zonder meer inpasbaar in de 
vastgelegde kaders: het rapporteren wordt er niet eenvoudiger op. Dit is een dilemma voor 
de politieambtenaar, maar evenzeer voor de wetenschappelijke onderzoeker. De verkregen 
waarnemingen en interpretaties lijken plausibel en zijn hoogst interessant; werkelijke 
toetsing is echter nauwelijks mogelijk doordat vergelijkbare bronnen ontbreken, en 
bovendien verraadt de uitzonderlijke informatie beslist de herkomst. Sommige gesprekken 
waren ook nadrukkelijk onder vier ogen, zodat reflectie samen met collega-onderzoekers 
of andere politiemensen niet mogelijk was. Opzienbarende informatie kan zodoende 
onbruikbaar blijken voor wetenschappelijk onderzoek. 

In de contacten tussen interviewer en geinterviewde speelden in dit onderzoek 
bijzonder complexe processen van subjectiviteit en loyaliteit een rol. Daarbij kwam in dit 
geval nog, dat de gesprekspartners zeer ervaren zijn in zowel ondervraging als het 
verbergen van informatie. De onderzoeker heeft als instrumenten van waarheidsvinding 
slechts enige gesprekstecluftek en een zorgvuldige informatie-analyse, gebaseerd op logica 
en uitputtende dossierkennis. Meestal bleek dat voldoende. In die gevallen waar het 
uitsluitend neerlcwam op vertrouwen is de informatie niet in dit rapport gekomen. 

old boys 
Informatie is de belangrijkste munitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, 

en voor het beschikbaar Icrijgen van die informatie worden grote offers gebracht. Binnen 
de Nederlandse politic zijn de regionale CID's tot op zekere hoogte de centra van waaruit 
de inspanningen worden geco8rdineerd. Hier worden de aanvallen gedirigeerd, de winsten 
in kaart gebracht en de buit binnengesleept en opgedeeld. De CID is afgeschermd, en zelfs 
binnen de politie weten maar weinigen wat zich daar afspeelt. 

Maar achter de CID bevindt zich een nog minder bekend domein, van waaruit enkele 
rechercheurs contacten onderhouden met informanten van uitzonderlijk kaliber. Deze 
politiemensen praten onder meer met grote spelers in de Nederlandse hasjhandel, niet om 
kleine visjes te vangen, maar om van gedachten te wisselen over strategische ontwikke-
lingen. Wanneer een hasjhandelaar van wereldniveau, die transporten van 50.000 tot 
70.000 kilo binnenhaalt, een ander verlinkt zit daar een bedoeling achter. Dan spelen 
marlctverhoudingen een rol. 
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Deze rechercheurs zitten met vanzelfsprekend bij de CID. Dat hoeft ook niet. 

Nergens staat dat een politieman niet met informanten mag praten. Alleen wanneer die informatie in 
een strafproces wordt gebruikt, moet dat via het CID-kanaal lopen. -  Ik haal waardevolle informatie 
binnen, en mijn chef kan bekijken of hij die wil gebruiken. Ik zdrg dat ik altijd gedekt ben en ga nooit 
alleen praten. (interview rechercheur) 

Rechercheurs van dit type werken met van acht tot vier. Je treft ze 's avonds nog op 
het bureau aan. Ze lcrijgen een telefoontje, halen een maat op en praten een halve nacht 
met iemand van wie ze weten dat-ie moeilijk zit. Ze gaan naar de bajes om met een oude 
bekende te praten, om te horen hoe die over een nieuwe ontwildceling denlct, of "omdat ik 
gewoon wil weten hoe het zit". Ze investeren dagen en nachten in het winnen van een 
nieuwe informant. Dit zijn de mensen van het 'old boys network', die met een telefoontje 
een tenaamstelling in een tropisch land boven water krijgen en die 'verdwenen' criminelen 
dezelfde dag nog terugvinden in een mediterrane badplaats. Het woord 'embargo' is voor 
hen een uitnodiging. 

Zulke rechercheurs zijn met dik gezaaid. "De meeste rechercheurs zijn ambtenaren, 
ze willen hun bureau schoon hebben en thuis eten", zo werd de onderzoeker herhaaldelijk 
verzekerd. De passie die de goede rechercheur drijft is tegelijk de passie die hem brengt 
tot het zoeken naar creatieve benaderingen van een probleem. "Dan denk je, 'die schutting 
is met zo hoog', of 'clat dakraampje kan vast open', 'die plank zit los'". In het verleden 
leidde deze gedrevenheid onder meer tot de inkijkoperaties. Rechercheurs liepen met lock-
picking setjes rond, die bij het aantreden van Van Traa symbolisch werden ingeleverd. 
Recherchechefs, en zeker de korpsleiding, wisten meestal niets van dergelijke activiteiten 
en wilden het ook met weten. Voor hen telden slechts resultaten. Politiemensen in het veld 
voelden de druk om zaken op te lossen, maar moesten zelf maar bepalen hoe ver ze daarbij 
konden gaan. 

Ik ben er helemaal mee gekapt, ik heb vaak genoeg m'n nek uitgestoken. Want alleen wij 
wisten wat er gaande was, hoe erg het met de criminaliteit gesteld was. Nou wordt alles 
bekend, laat de politici nou maar eens vertellen hoe wij het moeten doen. Ik ben benieuwd. 
(interview rechercheur) 

Het informatie-dilemma dwingt ook de onderzoeker tot een plaatsbepaling. Wanneer 
hij tijdens het zoveelste gesprek met een inmiddels vertrouwde rechercheur opwerpt dat 
voor het runnen van informanten toch een streng CID-regime geldt, komt er een quasi-
verontwaardigde reactie: "wil je het horen of niet?" De parallel is duidelijk, de vraag ligt 
er. Wil je de werkelijkheid onder ogen zien of niet? Neem je de verantwoording voor je 
keuze? Wil je weten hoe het zit? 

de criminele jungle 
Uit gesprekken met ervaren rechercheurs komt het beeld naar voren van een papieren 

werkelijkheid tegenover de werkelijkheid van de straat. De keuzes zijn beslist weloverwo-
gen, er wordt vaak gesproken over risico's, dilemma's en ethiek. De onderliggende 
filosofie komt erop neer, dat de wereld (althans dat deel waar de politie mee wordt 
geconfronteerd) een jungle is, waarvoor vrijwel iedereen liever de ogen sluit, en waar met 
name beleidmakers, korpschefs en de meeste ambtenaren van het Openbaar Ministerie met 
mee willen worden geconfronteerd. 
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het rechercheteam 
Een laatste probleem, waaraan al werd gerefereerd, is het beschrijven van het 

functioneren van het rechercheteam. Het zwaartepunt in dit onderzoek lag vanaf het begin 
bij het onderzoeken van een specifieke `ondergrondse organisatie', om vervolgens de 
bevindingen vergelijkenderwijs te interpreteren in het licht van elders verzamelde kennis 
over georganiseerde criminaliteit. Omdat naar de mening van de onderzoeker en de 
begeleidende hoogleraren het fenomeen `criminele groepering' niet los kan worden gezien 
van de maatschappelijke context, was ook het functioneren van het opsporingsteam 
onderwerp van onderzoek. Op basis van de dossiers en interviews zou de werkwijze van 
het team worden gereconstrueerd en becommentarieerd. Het recherchejournaal van het 
team bleek echter weinig aanknopingspunten te bieden om beslissingen op zowel tactisch 
als strategisch niveau duidelijk te krijgen. Wanneer de onderzoeker uitsluitend op basis van 
schriftelijk materiaal had moeten werken, waren vrijwel de enige bronnen de tussentijdse 
verslagen en de eind-evaluatie geweest. Die geven een onvolledig en zeker niet bevredigend 
beeld. 

De interviews daarentegen leverden ruim voldoende inzichten op. De onderzoeker 
moest echter constateren dat het Met mogelijk is oprecht verslag hiervan te doen zonder 
onverantwoorde risico's te nemen. Een reele rapportage zou schade toebrengen aan 
informanten en aan voormalige tearnleden. Anderzijds geeft een rapportage waarin 
dergelijke gevoeligheden worden vermeden, een onvolledig beeld van wat zich heeft 
voorgedaan. Er is daarom uiteindelijk gekozen voor een zeer terughoudende berichtgeving 
over de gang van zaken binnen het team. 

De onderzoeker meent op basis van dossiers en interviews een bevredigend beeld te 
lcunnen presenteren van de criminele groepering waarop het onderzoek zich in de eerste 
plaats richtte. Aan de geinterviewden die hun ervaringen in het team aan hem toevertrouw-
den is hij echter excuses verschuldigd: het bleek niet mogelijk deze verhalen in een open 
verslag te verwerken. Er is geprobeerd, zoveel mogelijk dat wat zij kwijt wilden over de 
criminele groepering te gebruiken bij het schrijven van deze rapportage. 
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3. De analyse-instrumenten 

meerdere invalshoeken 
Uit het verrichte literatuuronderzoek blijkt dat het vas.thouden aan een theoretisch 

perspectief bij het beschrijven en ontleden Van een criMinele groepering onbevredigend is, 
omdat dan altijd bepaalde facetten onvoldoende aan bod komen. Zulke blinde vleldcen zijn 
deels te ondervangen door een concreet verschijnsel vanuit meerdere invalshoeken te 
benaderen (de zogenoemde theoretische triangulatie). Dit is te illustreren aan de hand van 
een voorbeeld. 

De economische benadering, die in Nederland bijvoorbeeld gehanteerd wordt door de 
onderzoeker Van Duyne, lijkt voldoende mogelijkheden te bieden om de bedrijfsmatige 
kant van de georganiseerde criminaliteit te analyseren. Die economische werkelijkheid is 
er echter maar een temidden van vele. Bij het zoeken naar theoretische vertrelcpunten voor 
dit onderzoek lag de nadruk op de verklarende lcracht ten aanzien van de vraag wat een 
crimineel netwerk laat draaien. Geldelijk gewin is belangrijk en staat doorgaans zelfs 
voorop, maar verklaart met alles. Er lopen in Nederland mensen rond die door succesvolle 
criminele activiteiten de beschildcing hebben over ten minste tientallen miljoenen guldens. 
Zij zouden hun verdere leven zonder risico's rentenierend lcunnen doorbrengen, maar 
blijven toch in Nederland deelnemen aan het kat-en-muisspel met de overheid. De vraag 
dient dan ook te worden gesteld wat mensen ertoe brengt om actief te worden en te blijven 
in de meer georganiseerde vormen van criminaliteit, behalve het geldelijk gewin. Is dit 
soort criminaliteit verslavend, is het een uitdaging? Welke rot speelt de spanning en de 
druk van de omgeving? Hoe wordt er samengewerkt, wat zijn de normen en waarden 
binnen die wereld, waarom houden mensen er mee op en wat gebeurt er met ze? Op 
dergelijke vragen heeft de bedrijfsmatige invalshoek met altijd voldoende antwoord. In dit 
onderzoek wordt bezien in hoeverre een sociologisch-antropologische benadering hier 
aankmpingspunten biedt. 

misleidende paradigma's 
Ook om andere redenen is het van belang om een eenzijdige lcijk op criminele 

verschijnselen te vermijden. De verleiding om een paradigma te onderschrijven met 
uitsluiting van alle andere visies moet worden weerstaan. Uit de literatuur wordt duidelijk 
hoe Amerikaanse onderzoekers, maar met name ook politiemensen decennialang een 
vertekend beeld hebben gehad van de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit. 
Alle waarnemingen werden geinterpreteerd vanuit het dominante 'Cosa Nostra conspiracy-
paradigma' , dat inhield dat vrijwel alle georganiseerde misdaad voortkwam uit een 
verborgen samenzwering van 24 Italiaans-Amerikaanse families, centraal geleid door een 
almachtige Commission. Wat in werkelijkheid een tamelijk diffuus netwerk van allerlei 
opportunistische criminelen was, werd aangezien voor een strak geregisseerd misdaadkartel 
van Italiaanse oorsprong. Andere criminele fenomenen als de organisaties van Colombia-
nen, Chinezen en zwarte Amerikanen kregen hierdoor lange tijd vrijwel geen aandacht. 

Doorslaan naar het andere uiterste is evenzeer een vergissing. In Amerika lcunnen de 
duidelijke aanwijzingen dat er enige centrale coordinatie vanuit een Cosa Nostra 
Commission plaatsvindt, met worden genegeerd. De met name op antropologisch veldwerk 
gebaseerde netwerk-visie op georganiseerde criminaliteit zoals die in de V.S. is ontwildceld 
heeft als verdienste dat er een empirisch fundament onder zit, maar men legt wel sterk de 
nadruk op de chaos en improvisatie die wordt waargenomen in het veld. Door zo dicht bij 
het dagelijkse uitvoerend werk te blijven, kunnen eventuele grotere verbanden onderbelicht 
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blijven. Het is alsof de veldwerker het leven van benzinepomphouders bestudeert om een 
beeld van Shell te Icrijgen. De onderzoeker kent de verhalen over een hoofdlcantoor, een 
centraal distributienet en buitenlandse vestigingen, maar hij ziet slechts af en toe een 
tankwagen langskomen, soms wordt er getelefoneerd en 's avonds haalt iemand het geld 
op. Hier beperIct de theorie de analytische -blik. 

Hetzelfde kan worden gezegd over bepaalde toepassingen van de enterprise-
benadering, waarbij gerenommeerde Amerikaanse onderzoekers begin jaren tachtig tot de 
vaststelling Icwamen dat er geen aanwijzingen waren voor een structurele betrolckenheid van 
de Cosa Nostra bij heroffiehandel. Vrijwel tegelijkertijd legden strafrechtelijke onderzoeken 
zoals de Pizza Connection-zaken wet degelijk uitgebreide handelsketens bloot. Het afwijzen 
van het achterhaalde 'alien conspiracy'-model mag kortom Met leiden tot het negeren van 
internationaal opererende criminele groepen en hecht gestructureerde organisaties. In het 
algemeen moet worden gewaarschuwd tegen het klaldceloos accepteren van pretentieuze 
paradigma's uit intellectuele armoede en een verkrampte behoefte aan duidelijkheid. In dit 
hoofdstuk is gebruik gemaakt van inzichten uit zeer uiteenlopende hoeken, varierend van 
het orthodoxe gedachtengoed van Donald Cressey tot de grirruiliche Duitse BKA-analyses 
van crimino-logistieke processen (Sieber & Bogel 1993) en het meer impressionistisch/fe-
nomenologische werk van sonunige antropologen. Met het oog op de belangrijkste 
onderzoeksvragen is de nadruk echter gelegd bij de sociologisch-antropologische 
invalshoek. 

een sociologisch-antropologische benadering 
De sociologisch-antropologische benadering is hierbij met name op basis van de 

bestudeerde literatuur geoperationaliseerd. De meeste studies over georganiseerde 
criminaliteit die vanuit dit perspectief tot stand zijn gekomen, zijn gebaseerd op 
participerende observatie. Kort gezegd streeft een cultureel-antropologisch georienteerde 
onderzoeker naar het beschrijven en interpreteren van de cultuur van degenen die worden 
onderzocht. 

In de etnografie zijn voor dit doel bepaalde categorieen ontwikkeld, die in uitgewerkte 
vorm in ons analyseschema zijn terug te vinden. Voorbeelden zijn economische organisatie, 
technologie, sociale organisatie en -controle en politieke organisatie (de verdeling van 
macht). Etnografische onderzoekers achten het echter niet mogelijk om aan te geven wat 
de structurele en karakteristieke `betekenis' is van een bepaald handelen voor de 
betroldcenen, tenzij er uitgebreide interviews met insiders zijn gevoerd. In de gangbare 
opvatting is het doen van veldwerk, dat wil zeggen het daadwerkelijk verblijven in de be-
studeerde omgeving, dan ook een onmisbaar en centraal onderdeel van het etnografische 
productieproces. Veldwerk was in ons geval Met mogelijk, en daarom zal deze studie nooit 
een 'etnografie' in strikte zin lcunnen zijn. 

In de V.S. hebben verscheidene researchers op basis van veldwerk en uitgebreide 
interviews onderzoek gedaan naar georganiseerde criminaliteit, wat 'zuiver' etnografisch 
onderzoek heeft opgeleverd (onder meer Tamil & Reuss-Ianni 1972; Chambliss 1978; Potter 
1988; Adler 1993). In ons geval kon niet 'in het veld' worden geobserveerd hoe men zich 
gedroeg, hoewel kan worden betoogd dat de telefoontaps en andere informatiebronnen 
materiaal opleveren dat enige gelijkenis vertoont met de veldobservaties. Amerikaanse 
onderzoekers hebben immers met succes politiedossiers op sociaal-wetenschappelijke wijze 
geanalyseerd, waarbij nauwe aansluiting is gezocht bij de onderzoeksvragen van Ianni en 
andere etnografen (onder meer Anderson 1979; Lupsha 1983; Haller 1991). Daarom is 
toch gepoogd om in dit onderzoek door een sociologisch-antropologische bril naar de 
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vergaarde data te lcijken, en dezelfde soort vragen te stellen als de Amerikaanse 
onderzoekers. Dit blijkt in ieder geval een duidelijk ander resultaat op te leveren dan de 
dossierstudies die tot dusver in de recente Nederlandse criminologische literatuur zijn 
verschenen. Er is met name gelet op de volgende aspecten.- .  

(1) De aard van de sociale bindingen tussen de betrokkenen: ligt de nadruk op het 
zakelijke aspect; speelt affiniteit een rol, is er sprake van onderlinge verwantschap en 
welke betekenis heeft dit, in hoeverre spelen macht en dreiging een rol in de 
onderlinge relaties, et cetera. 

(2) De sociale netwerk-benadering. Kunnen de in de literatuur aangetroffen methodieken 
zinvol worden toegepast op ons empirisch materiaal, en is het begrippenkader 
bruikbaar om aan te duiden wat wij 'in het veld' aantroffen. 

(3)  

(4) Welke lifestyle is kenmerkend voor de onderzochte populatie, en welke consequenties 
heeft dit voor hun gedrag en organisatie. 

(5)  

Zijn er specifieke normatieve waarden, regels, codes en omgangsvormen af te leiden 
uit de gedragingen of uitspraken van de betroldcenen, en zo ja, welke betekenis heeft 
dit voor hun handelswijze. 

We ontrafelen de informatieprocessen in en rond de groep, zowel uit oogpunt van 
operationele informatieverwerving als van afscherming van clandestiene activiteiten. 

(6) We belcijken of de in de literatuur aangetroffen, voor de mafia karakteristieke 
fenomenen als reputatie-management, het gebruik van understatements en versluieren-
de taal, initiatierituelen en de bemiddelingsfunctie zijn terug te vinden in de 
Nederlandse criminele netwerken. 

Enkele van deze vragen, met name die naar lifestyles en typerende mafia-gedragspatro-
nen, zijn van minder belang voor de operationele politiepralctijk. De berichtgeving hierover 
is in deze beleidsrapportage dan ook met opzet beperkt gehouden. Over het algemeen is 
echter moeilijk aan te geven welk deel van de rapportage nu 'typisch sociologisch-
antropologisch' is, en welk deel meer op ander gedachtengoed berust. De orientatie is 
nadrukkelijk interdisciplinair, waarbij de `sociologische blik' de gemeenschappelijke factor 
vormt. 

analyseschema 
Voordat aanzetten tot het `verklaren' van georganiseerde criminaliteit konden worden 

geformuleerd, was het nodig om een analytisch model te ontwikkelen waarin zoveel 
mogelijk facetten van het verschijnsel in een systematisch overzicht bijeen worden 
gebracht. Daartoe is op basis van uitgebreide literatuurstudie een schema geconstrueerd, 
dat kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van georganiseerde criminaliteit door: 

(1) het bevorderen van het systematisch denken over hoe het verschijnsel er uit ziet, welke 
dimensies er zijn en hoe deze samenhangen; 

(2) het expliciet maken over welke aspecten in bepaalde onderzoeken iets wordt gezegd 
en welke zijn onderbelicht; 
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(3) het inzichtelijk maken van de Icwetsbare punten van een criminele groep of een 
netwerk; 

(4) het bieden van een handvat voor het feitelijk analyseren van een groep of een netwerk. 

Met behulp van dit schema kan een crimineel verschijnsel, in dit geval een groep 
Hollandse drughandelaren, op systematische wijze worden ontleed en in kaart gebracht. In 
een dergelijke analyse, grafisch weergegeven in schema 1,  onderscheiden we een viertal 
dimensies. 

(1) De organisatie. 
Deze stap is vergelijkbaar met het nemen van een foto van een machine: de structuur 

wordt belicht. Hierbij zijn vragen aan de orde als: wie maken er deel van uit, hoe zijn de 
onderlinge verhoudingen, welke middelen staan de deelnemers ter beschikking, et cetera. 
Dit is een statische en traditionele manier van observeren, waarmee de politie zeer 
vertrouwd is. 

(2) De operaties. 
Deze dimensie komt overeen met het malcen van een film: het verschijnsel wordt 
beschreven terwij1 het in beweging is. Kenmerkende vragen zijn: hoe lopen de productie-, 
geld- en informatiestromen, wie doet wat, en hoe efficient en succesvol verloopt een en 
ander. Zulke dynamische procesbeschrijvingen maken in toenemende mate deel uit van 
recherche-onderzoeken, bijvoorbeeld in de vorm van stroomdiagrammen en tijdpaden. Ook 
het systematisch ontleden van crimino-logistieke processen is hiervan een uitstekend 
voorbeeld. 

(3) De achtergronden. 
Het antwoord op de vraag waarom iets op een bepaalde manier gestructureerd is of 

verloopt vinden we voor een deel in de eerste en tweede dimensie, dat wil zeggen in een 
analyse van de organisatiestructuur en het productieproces. De opbouw daarvan dwingt de 
deelnemers immers tot bepaalde keuzes en handelingen. Daarmee is echter niet alles 
gezegd. Wanneer we bijvoorbeeld zoeken naar motieven, en we willen weten waarom 
iemand die al steenrijk is toch risico's blijft lopen, moet ook worden gekeken naar 
persoonlijke of sociaal-culturele achtergronden. Deze vormen zodoende de derde dimensie. 
Bij het bestuderen van georganiseerde criminaliteit is dit nog een onderbelicht aspect, dat 
in dit onderzoek dan ook centraal staat. 

(4) De bredere context. 
In de eerste drie dimensies bezien we een verschijnsel min of meer geIsoleerd van zijn 

omgeving. Dit brengt zekere tekortkomingen met zich mee, en voor een beter begrip van 
de mogelijIcheden en beperkingen van criminele groeperingen dienen we dan ook te kijken 
naar de bredere context, de interactie met het grotere sociale systeem. In deze vierde 
dimensie kunnen we een drietal facetten onderscheiden: 
• de criminele context, dat wil zeggen de criminele groepering, gezien vanuit een 

netwerkperspectief in relatie tot andere criminele individuen en groepen; 
• de marlcten waarop men opereert, bijvoorbeeld de drugmarkt of de afvalverwerking; 
• de interactie met de overheid in haar faciliterende, controlerende en repressieve 

hoedanigheden. 
Deze benadering is onder de noemer lenomeenonderzoek' sterk in ontwikkeling. 
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In dit onderzoek zijn alle dimensies aan de orde gekomen, maar de nadruk ligt vanuit 
de onderzoeksvragen op de derde dimensie, de sociaal-culturele aspecten van de 
groepering. Daarnaast zal vooral worden gelet op de afscherming tegen overheidsingrijpen, 
op het functioneren in het criminele macro-netwerk, en op de .  maatschappelijke schade die 
het optreden van de criminele groepering veroorzaalct.- 
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Toelichting bij schema 1  
Net eerste schema toont in een zeshoek de criminele groepering. De bovenste 

`taartpunten' geven de drie eerstgenoemde dimensies aan: organisatie, operaties en sociaal-
culturele achtergrond. De onderste helft van de tekening komt in zijn geheel overeen met 
de vierde dimensie, de context, waarbinnen -  het grotere-  criminele netwerk, de marktomge-
ving en de overheid zijn te onderscheiden. 

conceptuele uitgangspunten 
In de wetenschappelijke literatuur worden criminele activiteiten vanuit bepaalde 

theoretische uitgangspunten bestudeerd, die zich met direct in dit schema laten plaatsen. 
Met name mafia-onderzoekers besteden veel aandacht aan aspecten als parasitaire 
exploitatie, aan het vervullen van pseudo-overheidsfuncties door protectie en bemiddeling, 
en aan de sociale en culturele codes waaraan de mafia ten dele haar imago danIct. Met 
dergelijke uitgangspunten in het achterhoofd is dan ook naar onze casuistiek gekeken, om 
te bezien of vergelijkbare patronen konden worden geidentificeerd. 

Praktijkdeskundigen blijken voorts bepaalde invalshoeken te hanteren, die eveneens 
licht werpen op het verschijnsel georganiseerde criminaliteit. Omdat we in dit onderzoek 
willen profiteren van inzichten en ervaringen van zeer verschillende deskundigen is getracht 
deze invalshoeken te onderkennen en expliciet te benoemen, ook al zijn ze geen 
gemeengoed in de wetenschap. Voorbeelden hiervan zijn de begrippen sophistication en 
flexibiliteit. Aandacht voor dergelijke factoren kan voorkomen dat het gebruik van een 
functionalistisch schema leidt tot een starre representatie van een dynamisch verschijnsel. 

sophistication 
In elke analyse van georganiseerde criminaliteit zou het concept 'sophistication' een 

belangrijke rol moeten spelen. Immers, wat `georganiseerde' criminaliteit onderscheidt van 
de `gewone' varianten is met alleen het • gegeven dat een aantal deelnemers door 
georganiseerd te opereren een aanzienlijke slaglcracht kan ontwilckelen, maar vooral de 
doordachtheid waarmee dit gebeurt, bij voorbeeld door het inzetten van technisch of 
juridisch vernuft. Dergelijk optreden is te karalcteriseren met het Engelse begrip 
sophisticated, dat doorgaans wordt vertaald als "complex, geraffineerd, geavanceerd". De 
Nederlandse omschrijving delct echter met precies de beoogde lading: een combinatie van 
slim, creatief, subtiel en onverwacht. Om dit alles in een term te kunnen omvatten is 
sophistication onvervangbaar. 

fledbiliteit 
Een ander sleutelbegrip in dit verband is flexibiliteit, waarop de `geheime bedrijfsfor-

mule' van de onderzochte criminele groep berustte. Een uitvloeisel hiervan is innovatie, 
het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe situaties met behoud van oude 
mogelijIcheden. Hier zitten verschillende dimensies aan: nieuwe middelen en markten, maar 
ook nieuwe ontwijlcingsstrategieen en -tactieken. 

spectrumanalyse 
Naast deze uitgangspunten en invalshoeken zijn er in dit onderzoek nog twee 

vernieuwende methoden beproefd: de spectrumanalyse en de sociale netwerkbenadering. 
Het eerste heeft betrekking op het gegeven dat het om redenen van beleid wenselijk wordt 
geacht om de maatschappelijke ernst en dreiging van criminele groepen in cijfers uit te 
lcunnen drukken, zodat een vergelijking met andere groepen en dreigingen mogelijk wordt. 
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Naast een lcwalitatieve beschrijving van criminele groeperingen zou daarmee ook een 
`weging', een bepaling van het laliber' in vergelijking met andere groepen mogelijk 
worden, hetgeen met name toepasbaar zou zijn bij het samenstellen van landelijke 
overzichten en bij prioriteringslcwesties. Om de verschillen .  tussen criminele groepen te 
onderkennen en benoemen lcunnen we ze positioneren op een aantal schalen in een 
spectrumanalyse. Op basis van diverse literatuur en enig denkwerk, gekoppeld aan het 
eerdergenoemde analyseschema hebben we een aantal glijdende schalen benoemd. 

Academische onderzoekers zijn doorgaans huiverig om sociale verschijnselen aan 
'harde' getallen te relateren, omdat zo een schijn van zekerheid en objectiviteit wordt 
gewekt. We moeten echter onder ogen zien dat vanuit de politiek en het management steeds 
opnieuw worth gevraagd 'hoe erg' bepaalde dreigingen nou zijn. Prioriteitsstellingen en 
keuzes zijn imtners alleen enigszins zorgvuldig te maken, wanneer de ernst van een 
schadelijk verschijnsel te bepalen is in relatie tot vergelijkbare dreigingen. Een sociale 
wetenschapper dient zich dan ook in te spannen om op deze moeilijke vraag tenminste een 
begin van een antwoord te geven. 

Zonder al te diep op methodologische finesses in te gaan, kan over dew noviteit het 
volgende worden gezegd. Op basis van een combinatie van schaal (omvang) en soort 
schade (aard en ernst), kan een weging worden toegepast en een score toegekend aan 
criminele groepen. De spectrumanalyse is uitgewerkt in aanhangsel 4 van dit rapport. Per 
item is een korte toelichting opgenomen. De hier voorgestelde methode is niet meer dan 
een eerste poging om de maatschappelijke dreiging van een concrete groep in cijfers uit te 
drukken. In het beperkte kader van dit onderzoek was het niet mogelijk om de 
voorgestelde methodiek uitgebreid met vakgenoten en methodologen te bespreken en te 
verfijnen, zodat er zeker Icritiek op mogelijk is. Hopelijk leidt dit initiatief echter tot een 
discussie, en op den duur wellicht tot een door velen geaccepteerde methode van 
beschrijving en inschaling van criminele dreigingen. De eerste stap zal moeten bestaan uit 
het onderwerpen van meer criminele groepen aan deze of soortgelijke meetmethodes, zodat 
onderlinge vergelijking en relativering mogelijk wordt. 

In hoofdstuk 9 wordt beschreven welke 'score' de groep haalt op de spectrumanalyse 
op basis van de verlcregen onderzoeksresultaten, waarna een beoordeling van aard, ernst 
en omvang volgt. 

sociale netwerkbenadering 
Voorts is bij het voorbereiden en uitvoeren van de analyse van de groep gebruik 

gemaakt van ideeen en concepten, ontleend aan de sociale netwerkbenadering. Over de 
mogelijIdieden hiervan voor politiele analyses is apart gerapporteerd (Klerks, 1994). Om 
te lcunnen functioneren in de zwaardere vormen van criminaliteit moet men deel uitmaken 
van een netwerk van vertrouwde bekenden. Informatie over nieuwe klussen en uitnodigin- , 
gen om ergens aan deel te nemen komen daar vandaan: het netwerk fungeert als een 
`criminele arbeidsbeurs'. Het ontleden van relatiepatronen naar vorm en inhoud is daarom 
een logische fase in het onderzoeken van een criminele groepering. 

Sociale netwerkanalyse is geen formele `theorie' met uitgewerkte `wetten' en 
vooronderstellingen, maar eerder een brede strategie voor het onderzoeken van sociale 
structuren. Pogingen om menselijk gedrag of sociale processen uitsluitend te verklaren 
vanuit categorische eigenschappen en normen van actoren worden van de hand gewezen, 
en de nadruk wordt gelegd op hun functioneren binnen gestructureerde sociale relaties. 
Evenzo wordt individueel gedrag altijd in verband gebracht met het gedrag van de groepen 
waarvan men deel uitmaakt. 
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Netwerkanalyse kan op meerdere manieren bijdragen aan een beter begrip van 
structuren en sociale processen, in dit geval in relatie tot georganiseerde criminaliteit. Zo 
kunnen machtsposities worden verduidelijlct die bijvoorbeeld_verband houden met de unieke 
positie van een persoon of groep, wanneer die de connectie vormt tussen verscheidene 
netwerken. Met netwerkanalyse lcunnen veranderingen in beeld worden gebracht, zoals bij 
recruteringsprocessen die inzichtelijk worden door naar de voorafgaande connecties te 
lcijken. In de gangbare sociale netwerkanalyse maken wetenschappers veelvuldig gebruik 
van rekenkundige methodes om bijvoorbeeld de dichtheid van een netwerk te bepalen. 
Daarvoor moet men precies weten waar de grenzen van het netwerk liggen, en er moet 
voldoende informatie zijn over de interacties binnen het netwerk. Hiervoor worden meestal 
uitvoerige vragenlijsten gebruikt. In ons geval is dit Met mogelijk, wat het uitvoeren van 
dergelijke berekeningen tot een tamelijk zinloze bezigheid maakt. Ondanks deze 
tekortkoming, die een bredere toepassing van sociale netwerkanalyse in studies naar zware 
criminaliteit sowieso in de weg staat, is wel aansluiting gezocht bij de terminologie en 
concepten van de sociale netwerkbenadering. Getracht is om de empirische waarnemingen 
te benoemen en te interpreteren vanuit de sociale netwerkbenadering. 

In een traditionele misdaadanalyse, waarin men zich beperkt tot relaties tussen 
individuen en `harde' organisaties kan het lijken alsof er in een bepaald veld weinig 
duurzame structuren bestaan, ofschoon bij nadere beschouwing blijkt dat er wel telkens 
mensen uit bepaalde 'pools' (sportscholen, koffieshops, buurtjes of verenigingen) met 
elkaar samenwerken. Sociale netwerkanalyse vraagt Met alleen aandacht voor vastgestelde 
contacten, maar juist ook voor de relaties die er Met lijken te zijn. Op conflicten wordt in 
het bijzonder gelet. Een centrale figuur kan bijvoorbeeld de 'mindere goden' in zijn 
omgeving weghouden van bepaalde waardevolle contacten, om zodoende controle te houden 
en overnames of samenzweringen te voorkomen. Door te letten op 'structural holes' 
(opvallende gaten en moeilijk te vullen posities in een netwerk) vallen blinde vlelcken in 
een `sociale plattegrond' eerder op. 

Wanneer we een crimineel verband vanuit de optiek van sociale netwerkanalyse 
bekijken, vallen bepaalde personen en rollen op, die anders Met snel de aandacht zouden 
trelcken. In het geval van de hierna te bespreken Verhagen-groep kan worden gewezen op 
het verschijnsel, dat allerlei schijnbaar onbeduidende figuren op het juiste moment ten 
tonele verschenen om cruciale contacten te leggen. Deze meestal zelfstandig opererende 
sociale bruggenbouwers hebben we `criminele makelaars' genoemd. 

een nieuwe taal voor misdaadanalyse 
De lcracht van de sociale netwerkbenadering begint bij het aanreiken van een nieuw 

vocabulaire om fenomenen van samenwerking en conflict te benoemen. Wanneer we 
moeten concluderen dat het begrip `misdaadorganisatie' Met goed bruikbaar is, hoeven we 
immers nog Met terug te vallen op beelden van ongrijpbare en vluchtige structuren. Er is 
wel wat meer vast te stellen dan losse verbanden: we treffen duurzame netwerken en vaste 
lcringen van recrutering aan, ook al zijn de groepen zelf Met constant van samenstelling. 
Ook vestigt de sociale netwerkbenadering de aandacht op minder voor de hand liggende 
factoren en verklaringen, zoals de belangen die mensen bij de instandhouding van bepaalde 
relaties hebben, en het buitenproportionele gewicht dat soms aan een incidenteel contact 
(in netwerkjargon een 'weak tie') kan worden toegekend. 

Sociale netwerkanalyse vraagt deels om meer en andere informatie dan traditionele 
misdaadanalyses, met name omdat de relaties inhoudelijk worden benoemd. Zo kan er 
onderscheid worden gemaakt tussen instrumentele ('zakelijke') en affectieve relaties. Ook 
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wordt onderkend dat de kwantiteit van contacten slechts een indicatie is van hun feitelijke 
betekenis, en niet altijd de meest betrouwbare. Bij het samenstellen van de netwerk-kaart 
in aanhangsel 3 is hiermee rekening gehouden. 

Toelichting bii schema 2 

Het tweede schema geeft de totale analytische benadering in dit onderzoek weer. De 
zeshoek uit schema 1, die de groepering representeert, is geplaatst in een context van 
invalshoeken die in de literatuur zijn aangetroffen. Tevens is aangegeven dat het 
verschtjnsel door middel van een spectrumanalyse kan worden gewaardeerd en vanuit de 
sociale netwerkbenadering kan worden beschreven. In deze beleidsrapportage volstaan we 
met een summiere weergave van de belangrilkste elementen. 
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de aandachtspunten vastgesteld 
Het volledige analyseschema zoals bijgevoegd in aanhangsel 2 omvat een ldeine 

driehonderd items, meestal in de vorm van vragen. Vanzelfsprekend is het bij het 
onderzoeken van een concrete groepering niet doenlijk om op alle aspecten in te gaan. Dit 
verkennende onderzoek is dan ook in de eerste plaats bechield om ten minste denmaal 
veelomvattend aan te geven welke mogelijkheden er zijn. In de pralctijk kan, afliarikelijk 
van de onderzoeksvraag, worden bekeken waarop met name moet worden ingezoomd. De 
hiernavolgende case-beschrijving laat een eerste praktische toepassing zien, waarin relatief 
veel van de vragen worden beantwoord. 

Er moeten prioriteiten worden gesteld, en vanuit een functionalistische, op de 
pralctische opsporing gerichte benadering ligt het voor de hand om naar zwakke pleldcen 
in criminele structuren te zoeken. Hoe lopen de geldstromen, waar bevindt zich de 
contrabande, bij wie ligt de leiding, waar komt de informatie vandaan? Bij de hier-
navolgende analyse van een criminele groepering is hieraan dan ook enige aandacht 
besteed. Een socioloog dient zich daarnaast echter meer fundamentele vragen te stellen, 
zoals: wat maalct criminele groeperingen succesvol en bedreigend? Welke schade richten 
ze aan? Op basis van het besprokene onderscheiden we in de dreiging van criminele 
groeperingen een viertal elementen: 
(1) hun financieel-economische lcracht (denk aan ornkoping, economische druk, 

concurrentievervalsing, et cetera); 
(2) hun geweldspotentieel en de mate waarin en manier waarop geweld wordt aangewend; 
(3) hun vermogen om ontmanteling tegen te gaan; 
(4) hun maatschappelijk-politieke invloed (beschilcking over informatie, contacten). 

Deze vier elementen worden op een meer abstract analytisch niveau vooral bepaald 
door zeven sociale dimensies: 
• schaal en groei 
• doortastendheid 
• sophistication 
• effectiviteit 
• cohesie 
• innoverend vermogen 
• afscherming 

sociale processen geanalyseerd 
We proberen uit te zoeken hoe deze dimensies zich in de praktijk manifesteren en hoe 

ze te beinvloeden zijn. Daarom ligt de nadruk op het analyseren van de sociale processen 
in de te onderzoeken groep, die hiermee samenhangen: samenwerlcing en conflict, 
afscherming en informatiehuishouding, macht en geweld, en de omgang met legaliteit en 
illegaliteit. Deze abstracte sociaal-wetenschappelijke begrippen moeten in de feitelijke 
gebeurtenissen herkenbaar worden. 

Bij het bespreken van de casus is zoveel mogelijk gepoogd om de boven omschreven 
indeling in vier dimensies te laten terugkomen in afzonderlijke hoofdstulcken. Hierbij is 
enige soepelheid betracht, omdat een te rigide hantering van dit schema de leesbaarheid 
niet ten goede komt. 
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4. Een Hollands crimineel netwerk: organisatie 

Nadat in de vorige hoofdstukken de onderzoeksopzet en gebruikte methodieken zijn 
uiteengezet, volgt nu het empirische deel van deze studie. Allereerst wordt de onderzochte 
groepering beschreven voor wat betreft Organisatievorm (hoofdstuk 4) en activiteiten 
(hoofdstuk 5). Vervolgens komen de sociaal-culturele achtergronden aan de beurt 
(hoofdstuk 6), waarna het functioneren in bredere criminele netwerken onder de loep wordt 
genomen (hoofdstuk 7). Het empirische deel wordt afgesloten met een beknopte beschrij-
ving van het overheidsoptreden tell aanzien van de onderzochte groep (hoofdstuk 8). 

Het onderzoek richt zich op de beschrijving en analyse van een Hollands netwerk van 
hasjhandelaren, dat voornamelijk opereerde in het westen van Nederland en verder 
criminele contacten onderhield in het hele land, met afnemers in diverse andere Europese 
landen en leveranciers in Marokko, Libanon en Pakistan. Dit netwerk wordt verder 
aangeduid als de Verhagen-groepering, naar de gefingeerde naam van de hoofdpersoon, 
Berend Verhagen. Het interregionale politieteam dat voor het ontmantelen van de 
Verhagen-groepering werd opgezet noemen we het Ferrari-team. 

Het recherche-onderzoek in het kort 
In de loop van de jaren tachtig werd de aandacht van politic en justitie getrokken door 

een groep zware criminelen rond Dirk Koenen, die opereerde in het soft drugs-, prostitutie-
en golcmilieu van Vinkenburg, een grote stad in het westen van Nederland. De belangstel-
ling was vooral gewekt door enkele moorden in het milieu die door de politic werden 
toegeschreven aan deze groep, die volgens een analyse van de CRI uit vijf kernleden plus 
hun omgeving bestond. Het geheel speelde zich af in kringen van (voormalige) 
woonwagenbewoners, en door familiebanden was de onderlinge samenhang zeer hecht. 

De groep raalcte verwikkeld in gewelddadige conflicten met concurrerende criminelen 
in het golcwezen, ten gevolge waarvan enkele personen de dood vonden en anderen 
langdurig achter de tralies belandden. Herhaalde malen werd naar aanleiding van 
schietpartijen met dodelijke afloop een rechercheteam gevormd, dat na verloop van tijd 
vanwege andere prioriteiten weer werd ontbonden. Uiteindelijk ontstond de vrees voor een 
ongelimiteerde bende-oorlog en besloot men in 1990 tot het oprichten van het interregiona-
le Ferrari-team, met als doe! de Koenen-groep te ontmantelen. Het team werd gedragen 
door justitie, verscheidene politiekorpsen en de Koninldijke marechaussee op grond van een 
convenant, en het kreeg een eigen behuizing op een afgeschermde locatie. In de loop van 
het onderzoek groeide het team uit van circa vijftien personen in 1990 tot circa veertig in 
1992, waaronder een aantal FIOD-medewerkers. De totale kosten van de Ferrari-operatic 
zijn uiteindelijk te schatten op ten minste zeven miljoen gulden. 

Kort na de oprichting van het team vonden nog enkele moorden plaats, die op 
afrekeningen binnen hetzelfde milieu duidden. Hierdoor verschoof de aandacht van het 
team naar een andere wetsovertreder uit Vinkenburg, Berend Verhagen, die met name in 
de drughandel fortuin maakte. Tussen de aanvankelijke doelgroep van het Ferrari-team en 
de groep rond Verhagen bestond enige overlapping. Omdat de Koenen-groep bij nader 
inzien weinig aanimpingspunten bood voor een strafrechtelijke aanpak, werd besloten om 
de inspanningen volledig te gaan richten op het onderuit halen van Verhagen en consorten. 
Verhagen had, te zamen met zijn compagnons Frank Jongman en Robbie Ferwerda, een 
reeks min of meer succesvolle scheepstransporten met soft drugs georganiseerd vanuit 
Maroklco en Libanon. De uitvoerder van een van die projecten kreeg na een mislulct 
transport een ernstig conflict met Verhagen. Deze man bleek na aanhouding bereid om 
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hoofdpersonen 

tegenover de politie verklaringen af te leggen, waardoor het team enig zicht lcreeg op de 
nautische activiteiten van Verhagen en consorten. Hierdoor kon men gerichte opsporings-
handelingen verrichten en slaagde men er uiteindelijk in door het lamleggen van de 
scheepsbewegingen de groep in ernstige moeilijIdieden te brengen. Meerdere transporten 
werden onderschept, en de leiding van de -  groep reageerde hier uiteindelijk op door de 
woede te koelen op een andere drugsimporteur genaamd Stefan Schuit, die op een cruciaal 
moment de samenwerlcing had stopgezet. Na ongeveer tweeeeneenhalf jaar onderzoek 
werden circa vijftig leden van de groep gearresteerd, waaronder verscheidene kernleden. 
De aanldacht luidde onder meer betrokkenheid bij een organisatie die het plegen van 
misdrijven tot oogmerk had. Het ging hierbij om talrijke overtredingen van de Opiumwet 
en diverse fraudezaken. Met name de gewelddadige afwikkeling van het conflict met Stefan 
Schuit (die overreed kon worden om aangifte te doen) leidde er uiteindelijk toe, dat de 
hoofdverdachten voor vele jaren gevangen werden gezet. 

Ten tijde van het recherche-onderzoek was Berend Verhagen evenals zijn compagnons 
rond de 35 jaar oud. Hij woonde in Vinkenburg, waar hij formeel als directeur van een BV 
in tweedehands voertuigen van de hoogste prijsklasse handelde. Hoewel Verhagen 
inderdaad in voertuigen handelde, net als veel van zijn kennissen, was hij in feite vooral 
het hoofd van een van de grotere criminele groeperingen in Nederland. Hij werd door 
andere groepsleden geregeld aangeduid als "de baas" of zelfs gekscherend "papa boef", 
en onderling werd gesproken over "voor Berend werken". Verhagen is een nogal 
grofbesnaarde verschijning met een imposant strafblad, waarop diefstal (met name van 
voertuigen), geweldpleging en grootschalige hasjhandel voorkomen. Onder zijn vroegere 
medeplegers bevinden zich enkele zeer bekende hasj-importeurs. Hij kreeg zijn waardevolle 
buitenlandse handelscontacten door begin jaren tachtig als bodyguard en chauffeur voor een 
prominente hasjhandelaar te werken. Enkele van Verhagen's naaste familieleden waren 
direct betrokIcen bij zijn illegale activiteiten. Ook zijn vriendenlcring bestaat voor een groot 
deel uit mensen die door het plegen van wetsovertredingen in hun onderhoud voorzien. 

Verhagen's belangrijkste compagnon in de drughandel was Frank Jongman, wiens 
criminele wortels in een nabij Vinkenburg gelegen ldeinere plaats liggen. Op Jongman's 
antecedentenstaat prijken onder meer diefstal, grootschalige hasjhandel en verboden 
wapenbezit. Hij staat bekend als een gewiekst `zakenman' en deed niet geheimzinnig over 
zijn hasj-activiteiten: hij pochte herhaaldelijk dat de politie hem nooit te pakken zou 
lcrijgen. 

De kern van de groep, zoals die in de loop van het politie-onderzoek naar voren 
lcwam, bestond verder uit Robbie Ferwerda en Freek de Haan, beiden afkomstig uit 
Rommeldam, een andere grote stad in het westen des lands. Alle drie de compagnons van 
Verhagen hadden ieder duidelijk een eigen criminele negotie en een netwerk van contacten 
in hun omgeving, die ze inbrachten in het samenwerkingsverband. De Haan en Ferwerda 
waren eveneens al op jonge leeftijd betrokken bij gewelds- en drugdelicten en maakten deel 
uit van het Rommeldamse koffieshop-circuit. De Haan opereerde volgens rechercheurs op 
midden-niveau in de cokehandel, al heeft het Ferrari-team daar nooit het bewijs voor 
kunnen leveren. Ferwerda speelde een vrij belangrijke rol in de groep vanwege zijn 
contacten in Libanon en in de wereld van de ongeregelde scheepvaart. Toch was hij 
enigszins een buitenbeentje, en men liet hem geregeld merken dat hij niet in alle opzichten 
compagnon was. In tijden van spanning, zodra er geweld dreigde, bleef Ferwerda uit de 
buurt; een houding die Verhagen maar matig kon waarderen. 
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De vijfde man van de kerngroep ten slotte, Willem Hoogduin, is van middelbare 
leeftijd. Hij speelde een nogal marginale rol als bemiddelaar in de onroerend goed- en 
voertuigenhandel. Hoogduin had in tegenstelling tot de anderen een meer traditioneel-
zakelijke achtergrond en, hoewel bekend in criminele kringen, had hij nog geen strafblad 
opgebouwd. Hij werkte in feite rechtstreelcs - voor Verhagen en bekommerde zich met name 
om diens financiele belangen, al was hij ook persoonlijk betrokken bij het distribueren van 
kleinere hoeveelheden hasjiesj (tot circa vijftig kilo) binnen de Benelux. Hij fungeerde 
zogezegd als het respectabele gezicht van Verhagen, die zelf doorgaans in trainingspak 
rondliep en een enigszins ongepolijste indruk maakte. 

netwerken 
De oorsprong van dit criminele samenwerkingsverband kon worden teniggetraceerd 

tot rond 1989, hoewel Jongman en Verhagen vermoedelijk al eerder samenwerkten. 
Rechercheurs zagen Jongman als een succesvol en gewiekst hasjhandelaar, die echter 
bescherming tegen mogelijk gewelddadige concurrenten ontbeerde en daarom aansluiting 
bij Verhagen had gezocht. Hoewel Verhagen de onomstreden 'Was' van de grotere 
groepering was, leek Jongman als compagnon met ondergeschilct aan hem. De twee leken 
te fungeren als initiators en financiers van diverse projecten om verdovende middelen naar 
West-Europa te halen en die aldaar te distribueren. Daartoe werden vaste contacten en ad 
hoc ingehuurd personeel ingezet. We zien een min of meer vaste kring van ongeveer dertig 
medewerkers uit diverse steden in het westen van het land, die in diverse projecten 
terugkeren; dit zijn de semi-permanente sub-netwerken rond Verhagen, Jongman, De Haan 
en Ferwerda. Verscheidene leden van deze sub-netwerken blijken familie van elkaar te zijn. 
Daarnaast werden kapiteins, mechaniciens,• koeriers, krachtpatsers en anderen voor 
afzonderlijke klussen gerecruteerd. 

De organisatorische kern van de groep en het primaire recruteringsveld lagen duidelijk 
in Vinkenburg, de woonplaats van Verhagen. Men bewoog zich daar in kringen van de 
traditionele Hollandse penose. Hoewel de groep zichzelf als zodanig tegenover anderen 
presenteerde, was er in feite van een strak omlijnde organisatie geen sprake. Verhagen had 
enkele vaste 'gabbers' om zich heen die bij diverse criminele projecten waren betrokken, 
maar verder werd er op pragmatische wijze per project mankracht en deslcundigheid 
aangetrokken. Het gegeven dat zodoende een groot aantal personen op enig moment 
verwikkeld raakte in Verhagen's activiteiten wekte bij de opsporingsinstanties de indruk 
dat men met een zeer grote organisatie te doen had met vele vertakkingen. In feite was er 
eerder sprake van een stelsel van sociale netwerken met een criminele inslag. Veel 
medewerkers zouden, gelet op hun activiteiten, tegelijk als leden van twee of drie andere 
criminele groepen kunnen worden beschouwd. Pas wanneer de relatie een bestendige is en 
de activiteiten voor de groep een substantieel deel van iemands inkomen opleveren, kan 
zonder bezwaar worden gesproken van het `deel uitmaken van dezelfde groep'. 

groep, organisatie of netwerk? 
Voor de duidelijkheid wordt hier de terminologie toegelicht, die in deze rapportage 

voor het aanduiden van de samenwerkingsverbanden wordt gebruikt. Deze terminologie is 
ontleend aan het gedachtengoed van de sociale netwerkbenadering. Uit het onderstaande 
zal blijken dat de algemene term `netwerk' op zichzelf nietszeggend is, omdat steeds moet 
worden aangegeven welk deel van het grote geheel men bedoelt. 

Allereerst moet worden vastgesteld dat de term `organisatie', die meestal wordt 
gebruikt voor dit soort verbanden, in feite inadequaat is. Ze dient te worden vermeden, 
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de kernleden: een clique 
De kerngroep van vijf leden zoals die door het Ferrari-team is geidentificeerd, wordt 

hier gekarakteriseerd als een clique.  Een clique wordt in de literatuur gedefinieerd als een 
coalitie, waarvan de leden allen geregeld met elkaar omgaan op basis van affectie en 
gemeenschappelijk belang en bovendien een duidelijk gevoel van gemeenschappelijke 
identiteit hebben. Een clique hoeft geen leiders te hebben. In dit geval is er wel een 
gezamenlijk doel, namelijk het zo succesvol mogelijk opereren op de drugmarkt. Een 
kanttekening hierbij is dat het element van affectie, dat in de definitie nogal centraal staat, 
niet zo uitgesproken tussen de kernleden van de Verhagen-groep aanwezig was. 

de `penose' 

ego-netwerken 

omdat er connotaties als hierarchie, permanente structuren en een min of meer gemeen-
schappelijke economische huishouding aan zijn verbonden. Van deze factoren is het juist 
de vraag in hoeverre ze zich in de Verhagen-groep voordoen. In deze rapportage wordt 
meestal de aanduiding `groep' of `groepering' gebruilct, omdat die een meer neutraal 
karalcter heeft. Voor analytische doeleinden is het echter zinvol om een meer specifieke 
terminologie te hanteren, die is gebaseerd op bestudering van de onderlinge samenhang. 

Net stedelijke netwerk van enkele tientallen criminelen en 'gabbers' waarin Berend 

Verhagen opereert kan worden gekarakteriseerd als een sociale cirkel.  Men houdt met 
elkaar contact doordat men ongeveer met dezelfde zaken bezig is, namelijk het op deels 
illegale wijze verwerven van inkomsten. De leden van de sociale cirkel ontlenen zowel 
affectieve als zakelijke voordelen aan het onderlinge verkeer; naast de gezamenlijke ldussen 
en het bezoeken van dezelfde horeca-etablissementen is onderlinge verwantschap een bin-
dende factor. Deze sociale cirkel, waarvan we via Verhagen een deel kunnen waarnemen, 
wordt in de wandeling wel kwalificerend aangeduid als de `penose' of de `onderwereld'. 

De verschillende subnetwerken rond de kernleden zijn te benoemen als ego-netwerken  
van personen die elkaar meestal kennen, en die rond een leidende figuur functioneren. 
Hieruit komen telkens action sets  naar voren van mensen die op gecoordineerde wijze een 
bepaalde klus klaren, waarbij bepaalde figuren steeds als koppel blijken samen te werken. 
Bij dit bestempelen van een groep mensen rond een van de kernleden als een ego-netwerk 
moet wel worden bedacht, dat de manier van waarnemen in dit geval leidt tot deze 
specifieke interpretatie. Wanneer immers dezelfde groep mensen niet via de taps en 
observaties op het kernlid, maar op een andere, meer objectieve wijze zou worden 
bekeken, zou kunnen blijken dat het kernlid slechts een van de groepsleden, en misschien 
zelfs een nogal marginaal lid is. Voor ons onderzoek is echter van belang, dat de 
operationele mogelijkheden van de verschillende ego-netwerken via de kernleden worden 
ingebracht in het samenwerkingsverband van de Verhagen-groep. 

het criminele macro-netwerk 
Het geheel van criminele personen en contacten dat zich uitstrekt door heel Nederland 

en daarbuiten, en waarvan een deel in dit onderzoek is waargenomen, is aan te duiden als 
het criminele macro-netwerk.  In deze ongedifferentieerde criminele infrastructuur is in 
principe iedereen via een of meer tussenpersonen met iedereen verbonden. Er bestaan 
evenwel duidelijke clusters op basis van geografische nabijheid, familiebanden, 
vriendschappen, handelsketens en onderling verwante activiteiten. 
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werkvelden: hasjhandel 
De Verhagen-groep verdiende het meeste geld met het transporteren en importeren van 

soft drugs, met name hasjiesj uit Marokko, Libanon en Pakistan. Hoewel de cannabismarkt 
in Nederland de grootste criminele markt is, is er maar een beperkt zicht op de omvang 
en de aard van de marktverhoudingen. Recente schattingen in de literatuur, zoals de 
onderzoeken die ten grondslag liggen aan de drugsnota van minister Sorgdrager, gaan er 
van uit dat de binnenlandse consumptiemarkt tussen de 50.000 en 70.000 kilo per jaar ligt 
en de exportmarkt, voor zover bediend door Nederlanders, tussen de 400.000 en 600.000 
kilo. Geen van de ondervraagden in dit onderzoek waagde zich overigens aan dergelijke 
schattingen. Ook wist haast niemand van de geinterviewden aan te geven, hoeveel 
aanbieders van welk kaliber er op de cannabismarkt zouden opereren. De meeste teamleden 
zeiden er echter van overtuigd te zijn dat de Verhagen-groep tot "de absolute top" 
behoorde. 

Afgaande op beschikbare politiegegevens en de literatuur kan worden gesteld, dat er 
duizenden deelnemers van zeer uiteenlopend kaliber op de markt opereren. Partijen hasjiesj 
komen Nederland binnen in verschillende hoeveelheden, uiteenlopend van de kleine kilo-
smokkelwaar tot scheepsladingen van tientallen tonnen. De Verhagen-groep bewoog zich 
in de hoogste categorie met partijen boven de duizend kilo. Men voerde voornamelijk in 
over zee en transporteerde deels over land, deels over zee aanzienlijke hoeveelheden door 
naar andere Europese landen. De groothandel in het bronland regelde het transport tot voor 
de lcust aldaar. Verhagen cum suis namen hierna het vervolgtraject tot aan de koffieshop 
voor hun rekening, en leverden incidenteel zelfs gebruikshoeveelheden (grammen). 
Onderaan in de bedrijfskolom komt ten slotte de detaillist in beeld, in de vorm van de 
huisdealer of koffieshop. 

marktaandeel 
De omvang van de handel van de groep is lastig in te schatten. Uit de dossiers is af 

te leiden dat van de doelgroep in twee jaar tijd ten minste zo'n dertig ton hasjiesj bij 
transporten is onderschept. Daarbij moet werden aangetekend dat bij ten minste een groot 
transport (en waarschijnlijk meer dan een) er sprake was van een gezamenlijk project met 
andere investeerders, zodat het feitelijke `eigen' aandeel van de groep ldeiner is geweest. 
Anderzijds hebben er ook transporten plaatsgevonden, die met in beslag zijn genomen 
omdat de politic er nooit zicht op lcreeg. De schatting voor wat er werkelijk door de groep 
werd verwerkt moet dus beduidend hoger liggen dan dertig ton, al is een precieze calculatie 
met te maken. Op jaarbasis zou dit enkele tientallen tonnen kunnen zijn, waardoor (als de 
eerder aangehaalde schattingen van de marktomvang kloppen) de groep wat omzet betreft 
tot de middenklasse zou behoren. Deze taxatie moet echter met terughoudenclheid worden 
bezien, want de marges voor vergissing zijn groot. De groep richtte zich voor een 
belangrijk deel op buitenlandse afnemers, en een jaarlijkse omzet van 25 ton zou zo'n twee 
tot vijf procent van het `Hollandse' aandeel op de wereldrnarkt betekenen. Wanneer het 
vermoeden van de politic echter juist is dat een bepaald onderschept zeeschip oorspronke-
lijk geen vijf ton, maar in feite zo'n zestig ton hasjiesj aan boord had, zou dit het 
(potentiele) marktaandeel verdriedubbelen. Die veronderstelling kon echter met worden 
hard gemaakt. Bovendien is het probleem steeds dat alleen de vangsten bekend worden, dat 
deel van de handel dus dat met op de markt terecht komt, maar dat het begrip Inarktaan-
deer betrelcking heeft op daadwerkelijk afgezette partijen. Leden van het team en de 
onderzoeker konden het uiteindelijk met eens worden over de geschatte omvang van 
Verhagen's handel. 
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markttrends 

betekenis 

Wat de aard van de marktdeelnemers betreft is het analytische werk van de weten-
schappers Vincenzo Ruggiero en Nigel South van belang. Zij onderzochten recentelijk de 
strategische ontwikkelingen op de Britse en Italiaanse drugmarlcten alsmede de bredere 
Europese markt, en komen tot de conchtsie dat er van georganiseerde monopolies, 
piramide-achtige beheersstructuren en controle door mafia-cartels geen sprake is. Hun 
bevindingen vertonen een sterke gelijkenis met wat bij de Verhagen-groep werd 
aangetroffen. Zij beschrijven groepen van traditionele blanke criminelen, die hun 
activiteiten verschoven hebben van "project crimes" (voornamelijk overvallen) naar de 
drugmisdaad, omdat dit laatste lucratiever en veiliger werd geacht. Eerder beschreven 
South en anderen zulke groepen, vaak notoire criminele families, als "criminal 
diversifiers", die naast de drughandel ook bezig bleven met meer traditionele activiteiten 
als overvallen, diefstal en heling, alsmede met semi-legale bedrijvigheden zoals de 
tweedehands autohandel. Er blijken frappante overeenkomsten te bestaan tussen de Britse 
en Nederlandse autochtone criminele netwerken. 

Ruggiero en South stellen in hun recente onderzoek dat de drugwereld in brede zin 
zich transformeert tot een steeds meer gerationaliseerde industrie. Zij beschrijven situaties, 
waarbij de `kleinere jongens' op de drugmarkt niet langer een zakenpartner zoeken, maar 
een grote organisatie die ze een baan kan geven. Zulke `Icleine jongens' accepteren dat ze 
hierbij aan de onderkant van een gezagsrelatie terechtkomen. De grate organisaties neigen 
niet naar monopolievorming, maar wel naar een zakelijke, technische benadering van de 
handel, waarbij arbeidsicracht wordt ingehuurd tegen een loon en de medewerker in kwestie 
niet meer hoeft te weten dan voor zijn taak noodzakelijk is. De auteurs noemen als meest 
sprekende voorbeeld de al dan niet illegale immigrant, die als zichtbare `massacrimineer 
het vuile werk op het onderste niveau van de markt verricht. Wellicht gaat dit 'industriele' 
beeld op voor de heroinemarkt; bij de Verhagen-groep is zo'n model echter niet terug te 
vinden. We treffen weliswaar ingehuurde koeriers en klusjesmensen aan, maar dat waren 
bepaald geen arme sloebers. 

De verschillende fasen van de bedrijfskolom, zoals transport over zee, verwerlcing naar 
Ideinere hoeveelheden en distributie hield de groep deels in eigen hand; een ander deel 
werd uitbesteed aan een soort onderaannemers, die deelprojecten voor hun rekening namen. 

De indruk ontstaat dat vrijwel iedereen op de cannabismarlct kan opereren, zolang de 
omvang van de activiteiten beneden een bepaald niveau blijft. Alles wat nodig is, is enig 
investeringskapitaal, een betrouwbaar aanvoerkanaal (uit het buitenland of uit eigen Icweek) 
en een afnemer (bijvoorbeeld een koffieshop of een kennissenkring). Er is geen bijzondere 
technische kennis voor nodig die men zich niet in korte tijd door ervaring en tips van 
anderen eigen kan maken, tenzij men in grotere partijen gaat handelen. Traditionele 
criminelen opereren naast andere aanbieders op de drugmarkten. Er bestaat een relatief 
kleine groep van grootondernemers, die miljoenen per transport kunnen verdienen. De 
winstmarge is zeker bij transporten naar het buitenland dusdanig hoog, dat enkele geslaagde 
operaties van enige omvang iemand tot een `grote jongen' in de handel lcunnen maken. Uit 
de Ferrari-dossiers is verder weinig te leren over groei of krimp van de cannabis-markt, 
en de literatuur geeft hierover evenmin uitsluitsel. Ook naar de `openheid' van de 
drugmarlct is geen feitelijk onderzoek gedaan. Het is goed voorstelbaar dat, naarmate het 
aantal koffieshops wordt teruggebracht, het lastiger wordt om soft drugs tegen een redelijke 
prijs af te zetten. 
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voertuigenhandel 
De literatuur beschrijft hoe mafiosi, inclusief de `grote jongens', vaak onbeduidende 

baantjes hebben die ze in werkelijkheid met vervullen, of die hen in ieder geval de 
noodzakelijke bewegingsvrijheid bieden. De wetsovertreders- uit de Verhagen-groep waren 
veelal `voertuigenhandelaar' of genoten een -uitkering, zodat ze beschikbaar waren voor het 
tijdrovende `handelen' en `klussen'. Het beroep van voertuigenhandelaar heeft voor de 
hand liggende voordelen voor wie grote irreguliere verdiensten moet verklaren en 
intensieve contacten met `collega's' wil onderhouden. Daarnaast vormen dure voertuigen 
een gewild beleggings- en prestige-object. Toch blijkt uit de dossiers dat voor meerdere 
personen uit de doelgroep, en met name voor Verhagen zelf, de voertuigenhandel ook een 
reele activiteit was. Het staat vast dat Verhagen en enkele anderen in zijn omgeving een 
aanzienlijk deel van hun tijd besteedden aan het kopen, verkopen en vooral ruilen van 
voertuigen, voor het merendeel uit de duurdere tot zeer dure prijsklasse. 

Verhagen maakte deel uit van een handelarennetwerk dat zich over heel Nederland 
uitstrelcte tot in Belgie, Duitsland en de Verenigde Staten. Ook bonafide kopers, waaronder 
verzamelaars van klassieke voertuigen, behoorden tot zijn afnemers. Verhagen onderhield 
nauwe contacten met enkele grotere voertuigenbedrijven, die bij de politie een twijfelachti-
ge reputatie genieten vanwege veronderstelde of bewezen criminele contacten. Uit de 
dossiers komt naar voren dat enkele van deze bedrijven fungeerden als `parkeerplaats' voor 
Verhagen's mobiele beleggingsobjecten. Daarnaast boden de garagebedrijven hem 
incidenteel faciliterende ondersteuning. 

clandestiene gokwezen 
Een van de circuits waar personen uit het criminele milieu elkaar steeds weer 

tegenkomen is het illegale golcwezen. In Vinkenburg en omgeving draaiden ten tijde van 
het Ferrari-onderzoek verscheidene bingo's, semi-ondergrondse casino's en -kaartclubs, 
alsmede een illegale stadsloterij. Daarnaast kon er overal clandestien op sportuitslagen 
worden gewed. Volgens schattingen in de literatuur waren er in het midden van de jaren 
tachtig zo'n honderd tot driehonderd illegale gokhuizen in Nederland, terwij1 de omzet van 
de illegale gok die van de legate gok-sector ten minste zou evenaren. Enkele golchuizen in 
Vinkenburg opereerden ten tijde van het onderzoek al jarenlang zonder noemenswaardige 
problemen, terwijl andere initiatieven slechts een kort leven beschoren was. Vanuit de 
Verhagen-groep als zodanig werden, voor zover uit de dossiers valt na te gaan, nagenoeg 
geen gok-activiteiten ondernomen anders dan als klant. Diverse contacten van de 
groepsleden uit de Vinkenburgse onderwereld, waaronder toperiminelen, hadden wel 
belangen in het golcwezen, zowel in clandestiene gokhuizen als in de wijdverbreide 
stadslotto. Uit het onderzoek bleek dat met name achter dit gedoogde massafenomeen 
zware criminelen zaten, waaronder een vroegere `zakenpartner' van Verhagen. 

De illegale gok heeft interessante aspecten uit het oogpunt van vervlechting van 
`onderwereld' en tovenwereld'. Het buiten de sporttotalisator om wedden op voetbalwed-
strijden is in Vinkenburg zeer wijd verbreid en de revenuen voor de organisatoren zijn 
hoog. Het gaat volgens ingewijden om een goed georganiseerd circuit, dat continuiteit en 
prompte uitbetaling weet te garanderen. De politie heeft op clandestien gokken geen actief 
vervolgingsbeleid meer sinds het Openbaar Ministerie begin jaren negentig met een 
ophefmakende zaak voor de rechtbank onderuit ging. Alleen illegale gokautomaten in de 
horeca worden met enige regelmaat in beslag genomen. Nagenoeg zonder risico maken de 
gok-organisatoren zodoende grote winsten, waarbij veel `eerzame burgers' de tevreden 
klanten zijn. 
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horeca 

Hoewel het illegale gokIcen relatief onschuldig lijkt, zijn er wel degelijk aanzienlijke 
schadeposten aan verbonden. Allereerst betekent het voor de overheid een derving van 
inkomsten uit de kansspelbelasting. Verder kunnen spelers door de soms zeer hoge inzetten 
diep in de schulden komen, met alle negatieve gevolgen van dien. De legale kansspelindus-
trie wordt door de illegale concurrentie uit de markt geprijsd, en het bestaan van een grote 
en kapitaalkrachtige clandestiene golcindustrie levert risico's op wat oneigenlijke contacten 
tussen deze ondernemers en de overheid betreft. De ervaring leert dat illegale gokhuizen 
zware vormen van criminaliteit aantrekken, zoals woekerleningen en gewelddadige 
incassopraktijken. De drieste activiteiten van de eerdergenoemde Dirk Koenen en zijn 
familie in de jaren zeventig en tachtig zijn hiervan een voorbeeld. In politierapporten zijn 
ook berichten over overlast en intimidatiepraktijken naar omwonenden te vinden. En ten 
slotte vloeien de zeer aanzienlijke inkomsten uit de clandestiene gokindustrie belastingvrij 
naar criminele `ondernemers', hetgeen al evenmin de bedoeling is. Net versterIct hun macht 
en prestige, en verschaft hen een aura van succes en legaliteit. 

Werd tot aan het eind van de jaren tachtig op beleidsniveau nog vaak de ogen gesloten 
voor de consequenties van het gedoogbeleid wat illegaal golcken betreft, vanaf 1989 lcwam 
er gedurende korte tijd op vele plaatsen een actief vervolgingsbeleid van de grond. Men 
onderkende dat er rond het illegale gokken sprake was van georganiseerde criminaliteit. 
Het Ferrari-team hield in de eerste maanden van haar opereren nauw contact met de 
afdeling Bijzondere Wetten van de politie in Vinkenburg, waar na aansturing vanuit het 
team op dat moment een groot onderzoek draaide op de illegale gok. Diverse personen die 
voor het team van belang waren, 1cwamen ook in dit onderzoek naar voren. Omdat 
vervolging wegens illegale gok-activiteiten echter onvoldoende zware straffen zou 
opleveren, is hierin door het team niet geinvesteerd. 

Berend Verhagen had, door voor enkele duizenden guldens een pacht over te nemen, 
zakelijke belangen in café Het Everzwijn in Vinkenburg verworven. Dit etablissement werd 
door hem gebruikt om `spreelcuue te houden, omdat zijn vrouw er genoeg van had dat alle 
zakenvrienden thuis over de vloer kwamen. Uit het politie-onderzoek Icrijgen we een aardig 
beeld van de vaste clientele. Het betrof vooral Verhagen's vriendenkring, mensen die in 
de irreguliere voertuigenhandel actief waren en daarnaast allerlei `Iclussen' deden. Ook 
ldeinschalige handel in hasjiesj en cocaine, voornamelijk voor eigen gebruik, deed zich hier 
voor. Na de opening werd 'Het Zwijn' dankzij Verhagen's populariteit direct druk bezocht, 
maar na enkele vechtpartijen liep de klandizie sterk terug. De zaak draaide met verlies: 
veel rekeningen bleven open staan omdat niemand van "de clan van Vethagen" betaalde. 
Uiteindelijk moest de lcroegbaas zelfs zijn Rolex inleveren en een uitkering aanvragen, en 
kort voor de arrestaties van Verhagen-verdachten in 1992 werd de zaak gesloten. 

In 1991 begonnen elders in de stad de gebroeders Stoet, die voor Verhagen hand- en 
spandiensten verrichtten, met geld en stuff van Verhagen een hasjkoffieshop. Ook dit werd 
echter een fiasco: na enkele maanden met zware verliezen te hebben gedraaid werd de zaak 
aan anderen overgedaan. 

sex-ondernemingen 
CID-informatie wees erop dat Verhagen een bekende sexclub in bezit had. Dit verhaal • 

is echter gebaseerd op geruchten in het milieu, en het werd niet door politie-onderzoek 
hard gemaalct. Hoewel enkele leden van de Verhagen-groep goede contacten hadden in het 
betaalde-sex-circuit, is niet aangetoond dat men op enigerlei wijze van de exploitatie 
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hiervan profiteerde. Enkele vrouWen waarmee zij in contact stonden en die bij het 
recherche-onderzoek ook in beeld kwamen, werIcten min of meer geregeld als prostituee. 
Hun prive-inkomsten maakten echter geen deel uit van de financiele huishouding van de 
Verhagen-groepering als zodanig. 

afpersing, protectie en incasso 
Voor zover vanuit de Verhagen-groep incasso-pralctijken werden.ondernomen, betrof 

het de hardhandige inning van vorderingen die de groep (of leden daarvan) op anderen zou 
hebben. In de praktijk is het onderscheid tussen incasso en afpersing echter nauwelijks te 
maken. In beide gevallen wordt geweld gebruikt om geld of goederen afhandig te maken: 
of er hierbij sprake is van een `schuld' die wordt geInd , kan meestal met objectief worden 
vastgesteld. 

In de drugwereld is het gebruik van geweld om daarmee anderen hun voorraad 
afhandig te maken een tamelijk veel voorkomend verschijnsel. Van dit zogenaamde `rippen' 
zijn in de dossiers verscheidene voorbeelden te vinden. Afhankelijk van de kracht van de 
benadeelde partij kan dit leiden tot speurtochten naar de verantwoordelijken, geweldsuitbar-
stingen en langdurige vetes. Uit het onderzochte materiaal ontstaat de indruk, dat met name 
criminelen uit lcringen van woonwagenbewoners zich aan dergelijke praktijken schuldig 
zouden maken. In CID-dossiers zijn bloedstollende beschrijvingen te vinden van 
martelscenes die zich zouden hebben voorgedaan, waarbij de slachtoffers met hete 
strijkijzers en ander gereedschap werden • gedwongen tot het prijsgeven van hun 
bergplaatsen. Hoewel volgens hardneldcige geruchten ook Verhagen op deze manier `fortuin 
heeft gemaakt', zijn er geen directe aanwijzingen te vinden dat leden van de Verhagen-
groep hierbij betrokken zijn geweest. De nog te beschrijven strafexpedities tegen de 
drughandelaar Stefan Schuit, die op een cruciaal moment zijn medewerlcing aan Verhagen's 
projecten opzegde, geven echter aan dat geweld wel degelijk een geaccepteerd middel was 
om conflicten te beslechten. 

structuur en kernactiviteiten 
Behalve in zijn woonplaats was Verhagen ook in andere grote steden in het Westen 

actief. Eind jaren tachtig werd vastgesteld dat hij met zijn companen gebruik maalcte van 
een pand in Rommeldam, waar ook andere grote criminelen ontmoetingen hadden. De 
Verhagen-groep betaalde de huur en nutsvoorzieningen van dit pand. In de loop van 1990 
nam de groep een ander pand in het centrum van Rommeldam als kantoor in gebruik, waar 
veelvuldige ontmoetingen met allerlei drughandelaren plaatshadden. Verder had de groep 
naast het al genoemde café Het Everzwijn meerdere loodsen in diverse steden via onderhuur 
in gebruik, en werden er enkele bedrijven en woningen als safehouse gebruikt. 

Wat formele bedrijfsmatige structuren betreft zien we bij de Verhagen-groep enkele 
overgenomen B.V.'s, alsmede buitenlandse structuren, die voor zover bekend met verder 
gingen dan een brievenbus-constructie waardoor een bepaald schip in Panama kon worden 
geregistreerd, of waarmee het geld voor een huis `ontraceerbaar' via Luxemburg kon 
worden teruggesluisd naar Nederland. De meeste schepen stonden op naam van een 
buitenstaander of werden voor enkele maanden gehuurd. Verhagen en Hoogduin regelden 
wel het startkapitaal van enkele tienduizenden guldens voor een containerverhuurbedrijf, 
dat zou gaan dienen om een infrastructuur te verwerven om koelcontainers te lcunnen 
bewerken voor drugtransporten, en dat tevens mogelijkheden bood om mensen als 
Hoogduin op papier een inkomen te verschaffen. 
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Opvallend genoeg werd in de periode 1990-1992 vanuit de Verhagen-groep (in 
beperIcte zin) geen enkele Nederlandse B.V. opgericht: men lcwam zelfs niet in de buurt 
van een notaris. Verhagen's eerdergenoemde B.V. beheerde onder meer zijn voertuigen-
werkplaats, maar hiermee zijn voor zover valt na te gaan -geen grootschalige criminele 
activiteiten afgedekt, al kon hij er we! een 'wit' inkomen mee aantonen. Er was geen 
sprake van een groot bedrijf, al dan niet legaal, van waaruit alle criminele activiteiten 
werden aangestuurd. De juridische constructies waren eenvoudig van aard, zoals het stallen 
van het dure voertuigenbezit bij bevriende garagebedrijven onder een leasecontract, in de 
hoop dat deze kapitaalgoederen daarmee beschermd zou zijn tegen tracering of confiscatie 
door de overheid. 

De omvang van Verhagen's voertuigencollectie schommelde, maar kan worden geschat 
op gemiddeld ongeveer vijftien topklasse voertuigen. Men moet daarbij denlcen aan enkele 
Rolls Royces, een Lamborghini en een reeks Mercedessen in de hoogste gewichtsklasse. 
De omzetsnelheid is uit de dossiers en taps niet helemaal duidelijk te Icrijgen: sommige 
wagens deed Verhagen gewoon nooit weg, maar tussen de bedrijven door handelde hij 
volop, zelfs in kleinere middenldassers. Opmerkelijk genoeg voor een voertuigenhandelaar 
had Verhagen er een uitgesproken hekel aan om zelf te rijden. Aileen bij mooi weer in een 
'topless' slee of op een Harley had hij het echt naar zijn zin. 

geen misdaadondernemers 
Een vergelijking van de Verhagen-groep met een regulier bedrijf gaat volgens de 

meeste geinterviewden dan ook niet op. De hoofdpersonen waren ondernemers, maar dan 
vooral in de zin van 'entrepreneurs', kooplieden die niet in formele structuren opereren 
maar alleen in een baar-geld economie tot hun recht komen. Aan juridische of bedrijfsmati-
ge constructies werd vrijwel geen aandacht besteed; het leek er eerder op dat men door het 
scheppen van een zo ondoorzichtig mogelijke chaos allerlei controlerende instanties wilde 
afschriklcen. Bij de belastingen had dit het gewenste effect: de dossiers werden als 
onbehandelbaar van de ene ambtenaar naar de andere doorgeschoven. Men opereerde 
doorgaans zonder vestigingsvergunning of eigendomspapieren, en slaagde er desondanks 
vaak in om toezichthouders aan het lijntje te houden. Het opbouwen van solide en (semi-
)1egale bedrijfsmatige structuren behoorde duidelijk niet tot de oogmerken. 

In meerdere opzichten (belasting, uitkeringen, onroerend goed) werd fraude gepleegd. 
Meedere personen zijn in dit kader geidentificeerd als 'financieel adviseur' van Verhagen 
en de zijnen. Ook kernlid Willem Hoogduin gold als zodanig. Er is echter in het onderzoek 
relatief weinig aan geld en goederen in beslag genomen. Hierop wordt later teruggekomen. 

sub-netwerken 
Zoals gezegd had ieder van de compagnons een eigen sub-netwerk van criminele 

contacten om zich heen. Voor Verhagen bestond dit uit familieleden en notoire 
Vinkenburgse zware jongens, die van alle markten thuis waren. Jongman had wat 'gabbers' 
om zich heen uit de stad waar hij was opgegroeid. Dit waren deels zware criminelen die 
een inkomen verIcregen uit het plegen van overvallen, maar er zaten ook meer burgerlijke 
types tussen, die zo nu en dan een hasjtransport reden of een auto prepareerden. De 
Rommeldamse kernleden De Haan en Ferwerda hadden daar ieder hun eigen companen, 
veelal zware drugcriminelen. Hoogduin ten slotte maakte zich verdienstelijk door de 
contacten met boekhouders, onroerend goedhandelaren en beleggingsadviseurs te 
onderhouden. Tegelijk coordineerde hij echter ook hasjsmokkellijnen naar onder meer 
Belgie en Groot-Brittannie. 
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Opmerkelijk genoeg bestond er tijdens het Ferrari-onderzoek bij de rechercheurs wel 
enig besef van de samenhang en betekenis van de hier beschreven sub-netwerken, maar een 
uitgebreid overzicht is nooit gemaakt. Achtergrondinformatie bij de verschillende personen 
is met systematisch verzameld of opgeslagen: het recherchewerk was er in de eerste plaats 
op gericht om strafbare feiten vast te stellen. De achtergronden van de diverse personen 
werden doorgaans nauwelijks relevant geacht voor de bewijsconstructie, en tijdens de 
verhoren in 1992 werd er zelfs vrijwel niet meer op ingegaan. Dit verhindert een goed 
inzicht in de samenhang en aard van de groep in kwestie, en laat mogelijk belangrijke 
invalshoeken onbelicht. 

woonwagenbewoners? 
Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen uit de Verhagen-groep contacten 

onderhielden met andere criminelen in heel Nederland, waaronder nogal wat personen uit 
de woonwagenwereld. Het Ferrari-onderzoek staat dan ook in politiekringen bekend als een 
"kampers-onderzoek", maar dit berust grotendeels op een misvatting. De Verhagens 
hebben in eerdere generaties een woonwagen-achtergrond, maar geen van de meer 
prominente groepsleden is een woonwagenbewoner in strilcte zin, en Jongman, Ferwerda 
en De Haan leken zelfs bewust enige afstand tot de "woonwagenjongens" te houden. 
Berend Verhagen ging wel frequent om met mensen uit de wijk die dichtbij het kamp 
gelegen was. Sommige rechercheurs benadrukten tijdens de interviews dat de groep een 
"kampersmentaliteit" had. Op de vraag om een toelichting wezen ze op een sterke 
onderlinge band, een gesloten karakter naar buiten toe, het gebruik van geweld en een 
altijd aanwezige handelsgeest, doorweven met elementen van bedrog. Andere politiemensen 
gaven aan dat in Vinkenburg van oudsher veel "familiecriminaliteit" voorkomt, waarmee 
bedoeld wordt dat criminele families veel invloed hebben in de plaatselijke onderwereld, 
en dat conflicten op een nogal impulsieve en directe manier worden `opgelose. Ook zou 
vanuit de Vinkenburgse onderwereld een vorm van territoriumverdeling plaatsvinden, 
waarbij aan horecagelegenheden protectie wordt opgedrongen. Criminelen uit de omgeving 
van Berend Verhagen zouden zich hieraan bezondigen, maar in het Ferrari-onderzoek is 
dit niet vastgesteld. 

weerstanden 
Grotere aanbieders op de drugmarkt lopen het risico concurrenten, rippers of de politie 

op hun pad te vinden. Wanneer men onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen 
tegen onvoorziene tegenslagen kan men in korte tijd een grote schuld opbouwen aan 
geldschieters of leveranciers, waardoor men zich gedwongen kan voelen om meer riskante 
operaties te ondernemen. Dit scenario leidt tot diepere betroldcenheid bij criminele 
activiteiten of tot een vroegtijdig einde van een carriere. De groep rond Verhagen leek 
relatief minder kwetsbaar voor tegenslagen en weerstand. Verscheidene onderscheppingen 
van grote partijen brachten hen met aan de bedelstaf, en dreigend geweldsgebruik schrok 
hen met af. 

Dat de drughandel met allerlei conflicten gepaard gaat, blijkt uit de dreigementen en 
het geweldgebruik over en weer. Men is duidelijk meer beducht voor represailles en 
ripdeals als voor justitieel ingrijpen. Geweld speelde ook bij de Verhagen-groep een rol: 
verscheidene criminelen gaven de politic informatie, waaruit zou blijken dat men het 
slachtoffer is geworden van afpersing en ripdeals uit de hock van Verhagen c.s., terwijl 
getuigen op cruciale momenten uit angst verkozen te zwijgen. Het vuurwapenbezit bleef 
bij Verhagen en consorten beperkt tot wat handvuurwapens en een enkel machinepistool, 
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manipulaties 

flexibiliteit 

terwijI Verhagen zelf zich soms liet vergezellen door bodyguards. Geweld was zeker niet 
voortdurend aanwezig, maar het lcwam zo nu en dan voor en bij zulke gelegenheden kon 
het er zeer gewelddadig aan toe gaan, vermoedelijk tot aan liquidaties toe. Door (personen 
uit) de Verhagen-groep werd bij gelegenheid gewelcl gebruilct om de oplossing van 
zakelijke conflicten te bespoedigen, schulden te incasseren of om verdovende middelen te 
kapen. In deze branche van de groep waren met name de gebroeders Jaap en Joep Stoet 
actief. Soms werden kennissen om ondersteuning gevraagd of verschenen ingehuurde 
geweldsfiguren op het toneel, zoals de Joegoslaaf Bouchi. Al met al kon de groep 
desgewenst een geloofwaardige dreiging overbrengen. 

Berend Verhagen had in de criminele wereld een reputatie opgebouwd als 'moeilijke 
partner', en voor de goodwill die nodig is om bijvoorbeeld een schip op zee te brengen 
was hij dan ook tot op zekere hoogte afhankelijk van zijn compagnons Jongman en 
Ferwerda. Toch bleven er criminelen die bereid waren met hem in projecten te stappen. 
Verhagen toonde zich in zulke gevallen een meester in het manipuleren: hij wist de 
tijdelijke partner meestal zo ver te krijgen, dat die vrijwel alle investeringen deed en de 
risico's liep. Eventuele juridische constructies moesten op diens naam, want Verhagen was 
door een eerder failliet juridisch gehandicapt. Wanneer de onderneming vervolgens misliep, 
al dan niet door toedoen van Verhagen zelf, belandde de berooide `zakenvriend' in de goot, 
terwijl Verhagen er meestal gunstig uitrolde. Verhagen's aantreklcingslcracht was dat hij aan 
gretige wetsovertreders een mogelijkheid leek te bieden om als partner of medewerker in 
de `grote zaken' te gaan, en voor zijn vaste contacten pakte dat meestal gunstig uit. Met 
anderen die niet tot de vaste groep hoorden, liep het echter vaak slecht at Ze belandden 
voor langere tijd in buitenlandse gevangenissen, of werden hardhandig gedwongen om hun 
`schuld' aan Verhagen te voldoen. Dit talent om anderen de klappen te laten opvangen 
heeft Verhagen geen windeieren gelegd. 

Het sleutelwoord bij het verklaren van het succes van Verhagen en de zijnen is echter 
flexibiliteit. Men opereerde uiterst opportunistisch en daadlcrachtig, en wist goed in te 
spelen op criminele kansen. Zo werden naast de handel in drugs nog talrijke al dan niet 
criminele nevenactiviteiten ontplooid. Voorbeelden hiervan zijn diefstallen van grote 
partijen eleIctronica, grootschalige heling, fraude met edelmetalen, handel in mogelijk 
gestolen dure horloges en sieraden, alsmede in speedboten en transacties in onroerend 
goed. 

De flexibiliteit schuilt ook in de organisatiestructuur, of eigenlijk in het ontbreken 
daarvan: alles draaide om het `organiserend vermogen' van Verhagen en zijn compagnons. 
Eerder werd al vastgesteld dat van een strak omlijnde organisatie geen sprake was. 
Organisatie was weliswaar belangrijk, maar meer in de dynamische betekenis van een 
voortdurend `organiseren', het bij elkaar brengen van mensen, middelen en plannen, dan 
van het opbouwen van een stabiele organisatie. Zo'n organisatie brengt immers allerlei 
problemen met zich mee. Leden worden gearresteerd of raken aangebrand, hun verwanten 
moeten worden onderhouden, ze krijgen te veel informatie waarmee ze gevaarlijk lcunnen 
worden voor de kernleden, en het geheel wordt te zichtbaar voor de opsporingsorganen. 
Het opbouwen van een groter netwerk van (min of meer) betrouwbare figuren, met overlap 
wat lcundes en vaardigheden betreft, is veel waardevoller. Men heeft minder verplichtingen 
aan de meeste afzonderlijke individuen, en als er iemand wegvalt is er altijd een ander te 
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vinden. Men kan zodoende grote klussen aan en houdt het vermogen tot improviseren, en 
er hoeven geen vaste salarissen te worden uitbetaald in tijden van slapte. 

De groep blijkt evenmin veel grote en permanente yoorzieningen in de sfeer van 
gebouwen, wagenpark, machines of juridisch-bedrijfsmatige constructies te hebben 
onderhouden. Ook dit spaarde veel kosten uit, en men slaagde er doorgaans toch in, door 
een effectief contactennetwerk in korte tijd de benodigde voorzieningen bij elkaar te 
brengen om operaties te kunnen uitvoeren. Bovendien —en dat is het belangrijkst— sloot 
een dergelijke werkwijze perfect aan bij de opportunistische levensstijl en gewoontes van 
de betrokkenen. Met name Berend Verhagen, maar ook de anderen zijn handelaren in hart 
en nieren. Ze zijn vertrouwd met het onderhouden van een groot aantal contacten op 
informele, maar zakelijke basis en beleven een zichtbaar genoegen aan het voortdurend 
bezig zijn met het kopen, verkopen en ruilen van allerlei handel, of het nu horloges, 
sieraden, plezierboten, voertuigen, kleding of hasjiesj betreft. 

Juist door haar relatief losse samenhang, in combinatie met operationele flexibiliteit 
was de groep tamelijk succesvol: men slaagde er in om jarenlang met regelmaat vaak 
meerdere scheepstransporten tegelijk te organiseren, en het afzetten van de binnengehaalde 
hasjiesj leek ook aardig te lukken. Door de opgebouwde financiele kracht en organisatori-
sche soepelheid kon men politie-interventies het hoofd bieden, maar uiteindelijk leidde 
diezelfde flexibiliteit echter tot chaos, informatielekken en onbezonnen geweld. De 
blunders en tegenslagen waren niet van de lucht, en dat deed Verhagen en zijn compagnons 
ten slotte de das om. Men begon erg op te vallen en joeg te veel gefrustreerde mensen 
tegen zich in het harnas. 

professionaliteit 
Een van de leiders van het onderzoek concludeerde tegenover de interviewer dat de 

Verhagen-groep wat professionaliteit betreft in veel opzichten tekortschoot, met name op 
aspecten als afscherming en veiligheid. Naar zijn mening zaten Verhagen & co tussen de 
echte georganiseerde misdaad en de meer klassieke bende in. Weliswaar vulden de 
compagnons in de kerngroep elkaar op diverse manieren goed aan: men kon flexibel 
opereren en was geducht en gerespecteerd. Ook logistiek gezien leverde men indrukwek-
kende prestaties, door verscheidene boten tegelijk op zee te houden. De rafelranden en 
losse draden van de operaties (gebrekkige technische kwaliteit van het materieel, 
onbelcwaam personeel, gebrekkige communicatie en slechte afspraken) eisten echter een 
zware to!, en veroorzaalcten het uiteindelijke vastlopen van de hele onderneming. De 
werlcmethoden waren over het algemeen beproefd en nogal traditioneel: in de schepen, de 
bergplaatsen, de routes, de manier van aan land brengen en de distributie zat maar weinig 
creativiteit en innovatie. 

De drie hoofdpersonen waren behoorlijk -streetwise, en dat gold zeker voor Jongman. 
Verhagen was wellicht het slordigst en het meest impulsief, maar hij had wel de gave om 
mensen aan het werk te zetten en wist uit elke situatie voordeel te halen. Het `uitvoerend 
personeel' was echter allesbehalve professioneel en de omgang met medewerkers en 
partners liet ook te wensen over, wat herhaaldelijk nieuwe informatiebronnen voor de 
politie opleverde. Wanneer we de grotere miskleunen en tegenslagen op een rijtje zetten, 
is het verbazingwekkend dat de groep nog zo lang in stand is gebleven. In twee jaar tijd 
raalcte men door politie-ingrijpen ten minste twaalf transporten met te zamen ten minste 
dertig tot veertig ton hasjiesj kwijt, waarbij tientallen personen werden aangehouden. 
Slordigheid, slechte organisatie en verraad waren hiervoor de belangrijkste redenen. Na 
aanhouding legden verscheidene personen, waaronder organisatoren, uitgebreide 
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stabiliteit 

taakverdeling 

verklaringen af. Als het kader van de Verhagen-groep een gewoon bedrijf zou hebben 
gerund, had men lang voor de uiteindelijke arrestaties surseance moeten aanvragen. 

Wat de stabiliteit van de groep betreft is het opvaliend dat er veel fluctuaties 
plaatsvinden. Slechts een handvol mensen is over een periode van meerdere jaren 
regelmatig bij het functioneren van de groep betrolcken. Rondom Verhagen vallen geregeld 
personen weg door een verblijf in de gevangenis. Bepaalde hasjkapiteins komen wel steeds 
terug, vermoedelijk doordat hun vakkennis nogal schaars en voor de groep relatief moeilijk 
te Icrijgen is. Een bekwame en betrouwbare kapitein is goud waard. 

Er was tot op zekere hoogte sprake van een vaste taalcverdeling. Wanneer iemand een 
specialiteit had, zoals kennis van motortechniek, Icwam hij daardoor vanzelfsprekend vooral 
voor een taak als scheepsmechanicien in aanmerking. Over het algemeen leek het 
merendeel van de betrokkenen evenwel van alle markten thuis. Vertrouwelingen als de 
gebroeders Stoet werden niet alleen als chauffeur en koffieshop-uitbater ingezet, maar 
voeren ook mee op hasjtransporten. Anderen, met name de koeriers die partijen van 
tientallen kilo's naar de afnemers brachten, leken daarnaast weinig anders te doen. Ook de 
tazen' vertoonden zich nadrukkelijk op de werlcvloer: multi-miljonair Jongman 
bijvoorbeeld was niet te beroerd om zijn handen vuil te maken bij het voorbereiden van 
distributietransporten vanuit een opslagloods. 

Het is vaak moeilijk om aan te geven welke activiteiten een bepaald individu uitvoerde 
in het kader van c.q. ten dienste van de Verhagen-groep, en welke `Idussen' men voor 
eigen rekerting en risico deed. Verhagen's handel in voertuigen leek volledig voor eigen 
rekening te gebeuren, maar zou tegelijk niet denkbaar zijn geweest zonder gebruilunaking 
van de hele infrastructuur aan contacten, medewerkers, opslagplaatsen en fmanciele 
constructies. De groep en haar middelen en mogelijkheden vormden zo als het ware de 
faciliterende basis, van waaruit zowel gezamenlijke projecten als individuele handeltjes 
mogelijk werden. De groep was een Icristallisatiepunt voor contacten en informatie, en 
garandeerde tevens een zekere mate van bescherming en veiligheid in een risicovolle en 
potentieel gewelddadige omgeving. Conflicten met de criminele concurrentie en justitieel 
ingrijpen konden worden overleefd, onder andere door reputatie, grotere fysieke lcracht en 
betere informatievoorziening. Ook al moest in laatste instantie het individu de Happen 
opvangen, de verwanten en bezittingen konden tot op zekere hoogte op bescherming 
rekenen. Het gegeven dat verscheidene leden door bloed- of huwelijksbanden aan elkaar 
verwant waren, versterkte de samenhang nog. De in de Cosa Nostra-literatuur gemaakte 
vergelijking met een genootschap als de Rotary is ook voor een Nederlandse criminele 
groepering zoals die hier beschreven is, treffend. Van syndicaten met pyramide-vormige 
hierarchische structuren is in dit onderzoek weinig gebleken. 

buitenlandse contacten 
De grootste lcracht van de groep lag in haar goede contacten in de drugproducerende 

landen, gecombineerd met het vermogen om transporten over zee te organiseren, terwijl 
er ook aan de afzetkant goede kanalen waren. Verder wist men enige inventiviteit op het 
gebied van transportmethoden te combineren met een geloofwaardige geweldsdreiging, wat 
tot op zekere hoogte bescherming bood •tegen ontdekking, verraad en agressieve 
concurrenten. De buitenlandse contacten van de groep waren met name in Libanon en 
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Pakistan van wereldformaat. Men had goede betreldcingen met een vooraanstaande Libanese 
clan, waarvan vertegenwoordigers in Nederland woonden of op bezoek kwamen. Uit 
MaroIda) en in Spanje werd van vaste leveranciers hasjiesj betrolcken. Met een grote 
Palcistaanse hasjleverancier bestonden intensieve persoonlijke contacten. De politie 
vermoedt op basis van CID-informatie dat ook 'heroine via een vast contact in Pakistan 
werd gekocht. De economische basis van de groep lag echter in het aankopen en 
transporteren van partijen soft drugs van tienduizenden kilo's, om die in kleinere partijen 
tot tientallen kilo's te distribueren en verkopen in heel west-Europa. 

"Met spoed gevraagd een Kapitein. 
Geen normaal vaarwerk, wel enig risico. 
Wel avontuur en zeer hoge beloning. 
Moet onmiddelijk lcunnen vertreldcen. 
Te1;06- 	 

Soms lijkt het recruteringsbeleid van een criminele groepering opvallend veel op de 
pralctijk in het reguliere bedrijfsleven: een nieuwe medewerker met bepaalde vaardigheden 
vind je met een advertentie in de krant, zoals bovenstaand voorbeeld illustreert. Met deze 
tekst in de Telegraaf (inclusief fouten geciteerd) probeerde de groep een geschikte kapitein 
te vinden voor een hasjtransport. 

Zo'n openlijke aanpak is echier uitzonderlijk: meestal recruteert men in de eigen 
kennissenkring, zoals uit de beschrijving van de subnetwerken valt af te leiden. Het hangt 
dan van de te vervullen taak af, welke eisen er worden gesteld. Wanneer iemand moet 
worden afgeperst of geintimideerd, zoekt men naar kandidaten met relevante ervaring in 
lcringen van Joegoslaven of de sportschoolwereld. Voor andere werlczaamheden, zoals het 
runnen van een kroeg of een koffieshop, werd behalve uit eigen kring ook weer via-via 
geworven onder werklozen, studenten en figuren die bekend zijn in de horeca. 

Voor het bemannen van hasjschepen lagen de functie-eisen wat minder hoog. De 
technische vaardigheid van het personeel was soms dusdanig beperkt, dat de 'machinist' 
er in slaagde door gebrek aan onderhoud de scheepsmotoren op voile zee in de vernieling 
te draaien. De bemanning bleek doorgaans te zijn samengesteld uit een drietal categorieen. 
Ten eerste reisde er op elk transport een vertrouwensman mee van degene die het grootste 
financiele belang in de operatie had. Dat kon een kernlid van de bende zijn, maar vaker 
was het een crimineel van kleiner kaliber, die echter wel bereid en in staat moest zijn om 
de bemanning zonodig te intimideren. In deze rol zien we bijvoorbeeld Jaap Stoet, het 
trouwe factotum van Verhagen. De tweede categorie werd gevormd door goedkope 
bemanningsleden, meestal afkomstig uit het onbeperlcte arsenaal al dan met illegale 
zeelieden uit Afrika of Azie. Met de organisatie als zodanig hadden deze figuren weinig 
te maken, ze werIcten gewoon op een schip en stelden geen vragen. Soms zien we bepaalde 
namen terugkeren: mannen die zich verdienstelijk hadden gemaakt op eerdere reizen en 
opnieuw werden gevraagd. De derde categorie bemanningsleden bestond .uit mensen die 
op enigerlei wijze voordeel wilden halen uit een dergelijke onderneming, zoals de kapitein, 
die na afloop het schip was beloofd, of Hollandse lcnutselaars die met afkerig waren van 
een goedbetaald avontuur. Vaak hadden deze mensen een affiniteit met schepen, lcwamen 
ze uit de visserij of de zeilwereld en waren ze enigszins gemarginaliseerd. Sommigen 
deden eerder ervaring op met kleinschalige hasjsmolckel per zeilboot. Dit waren doorgaans 
Hollanders, maar er zaten ook Amerikanen, Britten en opvallend veel Duitsers tussen. 
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De feitelijke recrutering verliep meestal via-via. Een relatie van de groepering die 
bekend was in de scheepswereld ging aan het ronselen, en vroeg werkloze zeelieden en 
andere kandidaten om mee te gaan op een tocht, tegen goede betaling uiteraard. Die 
betaling kon oplopen tot tienduizenden guldens per reis, bij -voorkeur uit te betalen in een 
portie drugs die men ten eigen bate kon verkopen. Uit de tapverslagen van gesprekken die 
bemanningsleden van de hasjschepen met het thuisfront voerden, valt echter ook op te 
maken dat ze tenminste voor een deel doorgingen uit angst voor represailles. Regelmatig 
kwamen personen in beeld die geen eerdere strafrechtelijke ervaringen leken te hebben, 
maar die bereid waren om mee te werken aan een hasjtransport. Hierbij speelde zeker een 
rot dat het smokkelen van soft drugs door velen niet als een ernstig vergrijp wordt gezien, 
getuige diverse verhoren, "omdat je er niemand Icwaad mee doet". Na verloop van tijd 
maakte men dan kennis met de minder aangename kanten van het criminele bedrijf waarvan 
men nu deel uitmaakte: intimidatie, geweld, en het inhalige karalcter van de bendeleiders, 
die er niet voor terugschrolcken om hun partners en personeel leeg te knijpen. 

arrestaties en gevangenschap 
Arrestaties Icwamen veelvuldig voor in en rond de Verhagen-groep. Een verblijf in 

gevangenschap leek dan ook meestal geen bijzonder traumatische gebeurtenis, maar eerder 
een onderbreking van het dagelijks !even waarmee zo nu en dan rekening moest worden 
gehouden. Men was voortdurend in de weer met het regelen van advocaten en het plannen 
van bezoelcuren. 
Er zijn verscheidene gevallen bekend, waarbij aangehouden groepsleden en hun verwanten 
financieel werden ondersteund, met name bij langere straffen die werden uitgezeten in het 
buitenland. Er was echter ook sprake van intimidatie tegenover gevangenen die zich te 
loslippig toonden. Sommige advocaten van aangehouden koeriers en bemaimingsleden van 
hasjschepen onderhielden rechtstreeks contact met Verhagen. Deze contacten verliepen 
echter onder grote discretie, en zodoende is op basis van de dossiers niet aan te tonen dat 
Verhagen meet dan incidenteel de rechtsbijstand betaalde of invloed had op de strategie van 
de verdediging over de hoofden van de verdachten heen. 

Een opvallend groot deel van de aangehouden verdachten rondom de Verhagen-groep 
toonde zich bereid om tegenover de politic verldaringen af te leggen over het traject waar 
zij in betrolcken waren geweest. Over de rol en verantwoordelijkheden van de kerngroeple-
den bleef men echter doorgaans vaag, uit onwetendheid of uit angst. Bij de bereidheid tot 
verklaren speelde rancune jegens met name Berend Verhagen een duidelijke rol: diverse 
personen voelden zich gebruilct, en luchtten graag hun hart zodra ze het idee lcregen dat 
Verhagen voorlopig was uitgeschakeld. Van de kerngroepleden zelf was minder 
medewerking te verwachten. Verklaringen ter verdediging werden pas afgelegd nadat er 
uitvoerig overleg met de advocaten was geweest. 

Groepsleden die voor kortere tijd gevangen zaten werden, zodra zij weer op vrije 
voeten lcwamen, doorgaans probleemloos weer opgenomen zolang zij geen verraad hadden 
gepleegd. Gevallen van terugkeer na langere periodes van gevangenschap deden zich tijdens 
de onderzoeksperiode niet voor, zodat daarover geen uitspraken kunnen worden gedaan. 
Op de vraag of er sprake was van afvallers of vertrekkers uit de groep, kan in de dossiers 
geen antwoord worden gevonden. Personen die niet meet actief zijn komen eenvoudig niet 
meet op de taps en verdwijnen ook anderszins uit beeld: in hoeverre ze `overlopen' of een 
rustig !even gaan leiden is niet vast te stellen. Ook op de vraag naar het functioneren van 
groepsleden in gevangenschap kan door gebrek aan betrouwbare informatie geen antwoord 
worden gegeven. Meerdere geinterviewde functionarissen spraken weliswaar van een 
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leidende rol in de bajes door geld en intimidatie, en over het voortzetten van criminele 
activiteiten vanuit gevangenschap, maar hiervoor kon geen dossiermateriaal worden 
aangedragen. 

• 	leiderschap en besluitvorming 
Wat het leiderschap betreft was Verhagen de baas, waarbij Jongman waarschijnlijk op 

gelijke hoogte stond als organisator, maar minder gezag genoot in kringen van het 
Vinkenburgse criminele netwerk. Verhagen wist zijn leiderschap naar eigentijdse 
management-inzichten op pragmatisch-functionele wijze in te vullen, en tijdens de 
beschreven periode werd zijn dominante positie met betwist. Verhagen's compagnons en 
medewerkers leken geen neigingen te hebben om hem van de troon te stoten. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is angst en intimidatie, maar het kan ook zijn dat de troon 
met zo begerenswaardig is. Verhagen's gezag lijkt vooral te berusten op het pralctische 
gegeven, dat hij in staat en bereid is om zijn omgeving aan werk en inkomen te helpen. 
Het is in die zin een erg praktische en moderne vorm van functioneel leiderschap: 
Verhagen houdt zijn mensen niet in het gareel door ze verrot te slaan, maar door ze de 
kans te bieden aan lucratieve projecten deel te nemen. Daarbij garandeert hij een zekere 
mate van stabiliteit en veiligheid, en zolang die formule succesvol en geloofwaardig is, 
blijven zowel partners als meelopers bereid om met hem in zee te gaan. 

Over besluitvormingsprocessen is uit de dossiers met veel op te maken: dat soort zaken 
werd met over de telefoon besproken, maar in auto's of woningen. Formele vergaderingen, 
waarbij alle kernleden aanwezig waren konden met worden vastgesteld. Voor zover valt 
na te gaan werden afspraken gemaakt op bijeenkomsten van enkele mensen, die soms als 
vertegenwoordigers van diverse groepen fungeerden. 

controle en disciplinering 
Disciplinering van medewerkers die over de schreef gingen lcwam enkele malen voor. 

Zo verklaarde iemand in voorarrest over de aanwezigheid van Verhagen bij een bepaalde 
criminele handeling. Verhagen kondigt hierop een "goed gesprek" aan, maar enkele 
maanden later was de bevvuste medewerker weer bezig om veel geld te verdienen voor 'de 
baas'. Verhagen beklaagde zich ook herhaaldelijk over excessief cocainegebruik door zijn 
medewerkers, die soms zelfs "hun neus volgooien met handelsgeld". Van werkelijk 
drastische sancties tegen naaste medewerkers is echter niets gebleken. Enkele personen die 
in ongenade vielen werden eenvoudig buiten de %andel' gehouden, en moesten voor 
zichzelf gaan rommelen. 

Er lijken weinig regels te bestaan in deze criminele wereld. Zelfs aan het bedriegen 
van mede-criminelen ('rippen') kan men een zekere status ontlenen, en de geinterviewde 
rechercheurs hadden dan ook moeite om een regel of norm aan te geven waarvan zij 
dachten dat allen zich eraan moesten houden. De enige regel die genoemd werd was het 
verbod om te "loenen", om anderen te verlinken aan de politie. Zo gaat het verhaal dat een 
goede vriend van Verhagen, die in het verleden in een zwak moment tegenover de politie 
verklaarde, hierna als zakenpartner was uitgerangeerd. 

Dit taboe op verraad ligt erg voor de hand en wordt bij alle serieuze criminele groepen 
aangetroffen, maar enige relativering is toch op zijn plaats. De onderzoeker was tamelijk 
verbaasd over het aantal criminelen dat na arrestatie op enig moment een voor anderen 
nadelige verklaring aflegde. Percentages zijn hier moeilijk te geven, maar op enkele 
kernleden na gaf menig verdachte desgevraagd uitvoerige verklaringen af over eigen en 
andermans doen en laten. Van het recht geheel te zwijgen werd zelden gebruik gemaakt. 

—41— 



Verhagen is dan ook tijdens de onderzochte periode op gezette tijden even uit de roulatie, 
"omdat er weer een paar hebben gekotst". Daarnaast blijken in meer algemene zin nogal 
wat criminelen op enig moment in hun carriere als politie-informant te ffingeren. Hoewel 
over deze vormen van 'verraad' tot op zekere hoogte jets bekend moet zijn in het milieu, 
lijkt dit zelden aanleiding te geven tot uitstoting, laat staan gewelddadige represailles. Het 
is nadrulckelijk niet de bedoeling om dit milieu als een onschuldige wereld voor te stellen: 
de politie gaat ervan uit dat in het bewuste netwerk meerdere slachtoffers door liquidaties 
zijn gevallen. Het gaat er om, aan te geven dat in het dagelijks leven van deze subjecten 
liquidaties en represailles minder prominent aanwezig zijn dan misschien wordt gedacht. 
Niet iedere fout leidt direct tot een fatale afstraffing: het lijkt er haast op dat verraad wordt 
gezien als een onvermijdelijke menselijke zwakheid, een 'fact of life' waar je als crimineel 
weinig aan kunt veranderen. Zeker figuren die op enigerlei wijze een nuttige of schaarse 
functie vervullen in de criminele wereld, zoals lcroegbazen of nautische organisatoren, 
lijken wat dit betreft op enige coulantie te kunnen rekenen. 

Op basis van de dossiers lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat bij Verhagen over het 
algemeen een pragmatische houding overheerst, en dat hij niet ten koste van alles zijn 
gezag gaat afdwingen. Er zijn vrijwel geen voorbeelden van geweld binnen de groep te 
vinden, maar andere criminelen met wie zakelijke afspraken zijn gemaakt worden bij 
gelegenheid wel hard aangepakt. 

anderen 'achter de schermen'? 
Politiemensen stelden de onderzoeker herhaaldelijk de vraag of hij dacht, dat er nog 

iemand 'achter Berend Verhagen en zijn groep zat. Iemand die een aansturende rol 
vervulde, of die grootschalig investeerde in de operaties van Verhagen en de zijnen. Geen 
van de geinterviewde opsporingsambtenaren ging er zelf van uit dat er zo'n theimelijke 
macht' bestond, al werd wel gesuggereerd dat andere grote criminelen ook investeerden 
in Verhagen's projecten. 

Bij het doorvlooien van de dossiers is bijzondere aandacht besteed aan eventuele 
indicaties van zo'n heimelijke connectie. Dit leverde echter weinig op. ES aanwijzing dat 
er een derde, onbekende man naast Jongman en Verhagen zou bestaan werd gegeven door 
een verdachte, die daar ook de contouren bij schetste. Onathankelijk hiervan zijn uit de 
dossiers enkele personen gehaald die mogelijk aan het profiel van een 'clerde, verborgen 
leider' zouden kunnen voldoen. Dit profiel bevatte de volgende elementen: kapitaallcrach-
tig, intelligent persoon, criminele contacten maar geen directe betrokkenheid bij de 
activiteiten van de Verhagen-groep, en zich bewust onttrelcken aan waarneming van de 
politie. Een tweetal personen kwam hiervoor in aanmerking. 

Een van hen is een handelaar in sieraden met een antecedentenstaat, waarop onder 
meer vuurwapenbezit en bedreiging, opzetheling, poging tot doodslag, oplichting en 
overtreding van de Opiumwet voorkomen. Deze man heeft een indirecte familieband met 
de kemgroep, en zijn naam stond op het lijstje waarop het team zich aanvankelijk richtte. 
Men verloor echter al snel de belangstelling voor hem, hoewel hij vanaf het begin liet 
merken dat hij wist dat hij getapt werd, en hij zich ook overigens zeer voorzichtig gedroeg. 
Hij onderhield vrij intensieve contacten met criminelen en hanteerde daarbij versluierend 
taalgebruik. Hij had onregelmatige ontmoetingen met Verhagen en werd uitgenodigd op 
diens verjaardagsfeestjes. 

Een andere mogelijke 'verborgen partner' van Verhagen handelde eveneens in 
sieraden. Hoewel ook hij contacten onderhield met Vinkenburgse zware jongens, waaronder 
Verhagen, en voor zijn protectie van criminelen athankelijk was, viel hij geheel buiten de 
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betekenis 
Op basis van het onderzoeksmateriaal is de Verhagen-groep niet als een verzameling 

misdaadondernemers te kenschetsen. Het gaat eerder om opportunistische figuren, die juist 
alles doen om de vergelijking met een regulier bedrijf te voorkomen. Hun marktoptreden 
ligt direct in het verlengde van hun persoonlijke leven: zakelijk en prive zijn vrijwel niet 
te scheiden, en een goed inzicht in hun persoonlijke en sociale omstandigheden is dan ook 
nodig om hun handelen te begrijpen. Men gaat improviserend en tamelijk chaotisch te werk 
en streeft niet zozeer naar een sophisticated manier van werken in een toenemend legale 
sfeer, maar naar het op korte termijn binnenhalen van grote winsten door tamelijk driest 
optreden. Flexibiliteit en vaardigheid in `netwerken' is hierbij kenmerkend, eerder dan het 
opzetten van een grote organisatie met een uitgebreid logistiek apparaat. De omvang van 
de groep is dan ook beter aan te geven door de `sociale spanwijdte' van Verhagen en de 
zijnen te schetsen, dan door op een willekeurig moment `groepsleden' en bedrijfsmiddelen 
te turven. 

belangstellingssfeer van het Ferrari-team. Ook deze figuur was voorzichtig, en 
waarschuwde bijvoorbeeld een van de kernleden. dat deze minder moest praten over de 
telefoon. Uit gesprekken met politiemensen komt naar voren dat de man tot voor kort veel 
dienders in zijn klantenkring had. Verscheidene onderzoeken naar hem hebben aanwijzin-
gen voor twijfelachtige contacten met - politiefunctionarissen opgeleverd, maar dit 
resulteerde in met meer dan een enkele berisping binnen het korps. 

Omdat de Ferrari-dossiers nauwelijks informatie over deze beide heren bevatten, is 
er geen bevestiging te geven van de hypothese dat uit deze hoek werd geparticipeerd in 
Verhagen's genotmiddelenbedrijf. Wat meer aandacht van het team voor dit aspect zou 
echter met hebben misstaan. 

doelen en ideologie 
De doelen van de Verhagen-groep of de kernleden zijn nooit expliciet gemaalct, maar 

uit het hele dossier wordt duidelijk dat het lcunnen genieten van een welvarende levensstijl 
voorop staat, en veel geld verdienen is daarvoor het middel. Afgaande op het goeddeels 
ontbreken van grotere en meer permanente bedrijfsmatige structuren van betekenis, lijkt 
het erop dat men zich met richtte op het vestigen van een imperium en het indringen in de 
hogere maatschappelijke lagen. Men zocht naar activiteiten en mogelijkheden waarmee 
zonder te veel risico en moeite veel geld kon worden verdiend, en die binnen het sociale 
en intellectuele bereik van de betroldcenen lagen. Het opzetten van gecompliceerde 
fraudeconstructies hoorde daar met bij. Het investeren in grotendeels legale leasebedrijven 
en onroerend goedprojecten stond echter wel op de agenda. 

Wat de mogelijke ideologische component betreft viel geen der betrokkenen op enig 
politiek of maatschappelijk engagement te betrappen. In hun materialistisch-pragmatische 
orientatie wijken de groepsleden niet af van het merendeel van hun met-criminele 
landgenoten. 



verwerving 

transport 

5. Operaties 

Dit hoofdstuk behandelt de tweede dimensie van het analyseschema, de operaties van 
de groep. Centraal hierin staan de drugtrajecten, omdat hiermee het meeste geld werd 
verdiend. De soft drugs kwamen meestal uit Libanon, Marokko of Pakistan. Vooraf werd 
onderhandeld over hoeveelheid, kwaliteit en prijs. De ontmoetingen hiervoor konden in 
Nederland, maar ook in Spanje of elders plaatsvinden, en bij meerdere gelegenheden 
kwamen in deze fase `criminele makelaars' in beeld, die zowel in Nederland als het 
Midden-Oosten opereerden. Een enkele keer vertrok een vertegenwoordiger van de 
Verhagen-groep persoonlijk naar het bronland om de oogst in ogenschouw te nemen. 
Gedurende het transport vond in veel gevallen ook nog telefonisch verkeer plaats over 
veilig geachte lijnen, waarbij tamelijk !dare taal werd gebruikt. De betaling geschiedde 
meestal pas achteraf, zodra de handel op Nederlandse (of in ieder geval Westeuropese) 
bodem arriveerde, of zelfs pas nadat de hasjiesj was doorverkocht. Onderweg werd het 
risico door koper en verkoper gezamenlijk gedragen, en eventuele steekpenningen voor de 
autoriteiten in het bronland werden door de leverancier geregeld. 

Soms Icwam de hasjiesj over de weg naar Nederland, bijvoorbeeld via Spanje. 
Doorgaans was het echter een nautisch gebeuren. Het spul werd meestal op voile zee van 
de leverancier overgenomen en soms halverwege de reis nogmaals op een ander schip 
geladen. De hasj kon onderweg worden overgedragen voor buitenlandse afnemers, 
bijvoorbeeld via kleinere schepen die naar Groot-Brittannie voeren. Over het algemeen 
voer men echter met het grote schip richting Nederland, daarbij men zoveel mogelijk in 
internationale wateren blijvend. Onderweg bunkeren door middel van een bevoorradings-
schip voorlcwam belangstelling van buitenlandse havenautoriteiten. Zodra er een schip voor 
de Nederlandse lcust verscheen, of soms al veer het Nauw van Calais, regelde een 
afhaalploeg met rubberboten dat de pakken aan land werden gebracht. Vaak waren dat 
leden van, de Verhagen-groep zelf (met name de Icing rond Jongman), andere keren 
werden gespecialiseerde afhaalploegen ingehuurd, bestaande uit inwoners van Hollandse 
vissersdorpen. Bij nacht en ontij werden leden van de groep door politiemensen uit de 
lcuststreek waargenomen terwijI ze op strekdammen, op de Afsluitdijk of op het strand in 
de weer waren met Zodiacs. Op zo'n moment viel er niets te bewijzen. Kentekens en 
rijbewijzen werden genoteerd, en achteraf kon vaak wel een relatie worden vermoed met 
een binnengekomen lading hasjiesj. Voor de lcust speelde zich rond het aanlanden een kat-
en muis-spel af tussen de hasjpiraten en varend en vliegend materieel van de politie, 
waarbij beide partijen gebruik maakten van mistbanken, en radar-schaduwen rond boeien 
en onder het oude REM-eiland. Soms ging het mis door slecht weer of dreigde ontdeklcing: 
de watercowboys op hun Zodiac moesten dan de honderden kilo's hasjiesj overboord zetten 
en een enlcele keer zelfs door de kustwacht in een vliegende storm worden gered. Naar 
sdhatting kwamen de hasjboten zo'n vijf tot tien keer per jaar aan, met name in het najaar, 
wanneer de cannabisoogsten binnen waren en de Nederlandse stranden keg. 

opslag en distributie 
Binnengehaalde partijen werden zo snel mogelijk per busje naar bergplaatsen 

landinwaarts vervoerd. Geinterviewde teamleden gaven aan dat men erin is geslaagd om 
de aanvoer en een deel van de distributie van de soft drugs in kaart te brengen, maar de 
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tussenfase, het aan land brengen en overpalcken, bleef nagenoeg onzichtbaar. Dat de opslag 
van de grote partijen het best geheim werd gehouden is met verbazend, als we bedenken 
dat dit het meest riskante deel van het traject is, waarbij de afscherming behalve tegen 
politie-ingrijpen met name ook tegen concurrenten en 'rippers' is gericht. Een grote partij 
is miljoenen waard en kan 'rippers' tot zeer zwaar geweld bewegen. Bovendien is, zodra 
het spul op het land ligt, eventuele schade of verlies volledig voor rekening van de groep. 
Het regelen van uitladen en verbergen veroorzaakt dan ook altijd hevige stress. 

De hasjiesj werd vanuit de bergplaatsen overgebracht naar loodsen, waar het werd 
overgepalct in kleine hoeveelheden en eventueel werd verstopt in koerierauto's. Vanuit de 
loodsen werd het spul dan gedistribueerd naar Nederlandse en buitenlandse afnemers. Dit 
lcunnen kleinere handelaren zijn, mensen of groepen met een goede lijn naar een ander 
land, zoals Denemarken of Zwitserland, of naar koffieshops in de regio. 

chaotische zeereizen 
Uit uitgebreide analyses van de waargenomen hasjtransporten over zee valt het 

volgende af te leiden. Schepen werden voor enkele maanden gehuurd of goedkoop gekocht 
in Nederland of in het verre buitenland, zoals Japan of Singapore. De juridische- en 
eigendomsstatus was soms onduidelijk, wat tot problemen in buitenlandse havens kon 
leiden. Dergelijke grootschalige hasjtransporten van duizenden kilo's zijn vaak gezamenlij-
ke projecten van meerdere hasjhandelaren, waarbij er een het voortouw neemt. Naast twee 
of meer `grote jongens' worden ook kleine investeerders wel in de gelegenheid gesteld om 
deel te nemen. De organisatie en aanwerving van personeel kan geschieden door `eigen' 
mensen, maar vaak wordt dit overgelaten aan organisatoren die ook zelf als kapitein 
fungeren. Bemanningsleden worden contant of in drugs uitbetaald: een pak van vijftig kilo 
hasjiesj als beloning is niet ongewoon. Wanneer een schip in Nederland wordt verworven, 
ligt het vaak enige tijd in een werf voor reparaties. In het geval van Verhagen gebruikte 
men daarvoor een vaste werf, waar het personeel op de hoogte was. 

De organisatie verliep dikwijls nogal klungelig. De reis werd slecht voorbereid, op de 
vakbelcwaamheid van bemanningsleden en kapitein werd weinig acht geslagen en het 
materiaal was lcrakkemikkig. De bemanning bestond vaak voor een deel uit tamelijk 
onnozele avonturiers, enkele zeelui uit de Derde Wereld en een `oppas' als vertegenwoor-
diger van 'de baas'. Een `rondvaartbootkapitein' als gezagvoerder was met ongewoon, wat 
soms bijna-aanvaringen op volle zee tot gevolg had. Onderweg kon geldtekort tot 
problemen leiden bij het aanschaffen van brandstof en onderdelen. 

De bergplaatsen aan boord zaten vaak in onbereikbare ruimtes, waarvoor eerst 
bijvoorbeeld een watertank moet worden gedemonteerd. Transport in een simpelweg op het 
dek geplaatste container vond echter ook wel plaats. 

vanwaar de chaos? 
Wat bij dergelijke reizen onmiddellijk in het oog springt is de onvoorstelbare 

slordigheid en onbeholpenheid waarmee men optreedt. De toeschouwer vraagt zich 
verbijsterd af waarom men een operatie waarbij tientallen miljoenen op het spel staan, 
overlaat aan een zoetwatermatroos als kapitein, waarom men met zulk gebrekkig materieel 
vaart, en grote risico's neemt met een bemanning die deels voor het eerst op zee zit en 
deels een geschiedenis heeft van mislulcte transporten en bedrog. De wet van Murphy 
wordt haast afgedwongen. 

Een lid van de teamleiding antwoordde op deze vragen met de constatering dat 
Verhagen erg gierig is. De schuit interesseert hem niet, het gaat hem erom dat hij het spul 
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in Nederland lcrijgt. Pas dan ook is het helemaal zijn financiele risico, voor die tijd wordt 
het gedeeld met de leverancier. De mensen op de boot zijn ook niet zijn zorg, die moeten 
zich maar redden. Hij zal dus weinig geld in een boot steken, en ook de organisator die 
van Verhagen geld lcrijgt om een schip te kopen, neemt daar eerst zelf nog wat af. 
Uiteindelijk blijft er dan maar weinig over. Deze uitleg beliredigt echter maar ten dele. 
Waarschijnlijk komt de onbeholpenheid ook voort uit de beperkingen van de entrepreneurs 
zelf: een club van even gierige gepensioneerde koopvaardijmensen zou het wat logistiek 
en afscherming betreft heel anders opzetten. 

mogelijkheden voor interventies 
We lcunnen vaststellen dat zo een chaos talrijke mogelijkheden biedt voor interventies 

in het kader van de opsporing. In het bronland gebruikte men bekende leveranciers, 
waarmee het contact tamelijk open over de telefoon ging. Over de taps is te horen hoe men 
voortdurend problemen heeft om elkaar vanuit een telefooncel te bereiken. Hoewel men 
geen enkele lijn vertrouwde, wordt uit de gesprelcken over de eigen telefoons toch duidelijk 
wat er ongeveer gaande is. Telefoonnummers en andere details gaan voortdurend over de 
taps. Men waarschuwde elkaar weliswaar hiervoor, maar "het kan nu niet anders". Er is 
nagenoeg geen sprake van het gebruik van serieuze codes of andere afschermende 
maatregelen. Ook het vliegverkeer verliep vanaf het begin tamelijk openlijk. Tickets 
werden per telefoon besteld, en bekende drugtransporteurs reisden onder hun eigen naam. 
In het buitenland werd overal de aandacht getroldcen, doordat het schip in verdacht slechte 
staat verkeerde en een duidelijk incompetente bemanning had. 

Ook in andere opzichten nam men het met de veiligheid niet zo nauw. Het ad hoc 
gerecruteerde personeel was voor het merendeel onervaren en naief en voor een deel 
onbetrouwbaar wegens een slechte reputatie, of werd er soms zelfs van verdacht voor de 
politie te werken. Bemanningsleden beschikten over veel onnodige informatie over de 
mensen op de achtergrond en kletsten bier onderling over. Het thuisfront bleef onverzorgd 
achter, wat in bepaalde gevallen tot acuut geldgebrek en radeloosheid leidde. 

betrokkenheid bij hard drug-handel 
Hoewel in de loop van het onderzoek CID-informatie over betrolckenheid van Verha-

gen-verdachten' bij moorden en bij de handel in hard drugs beschikbaar Icwam, konden 
hiervoor geen concrete bewijzen worden geleverd. Een cocainezaak waarbij naar men 
vermoedde personen uit de groep waren betrolcken, betrof mogelijk een prive-operatie van 
een kernlid. Het Openbaar Ministerie achtte de bewijsvoering hiervoor tegen de Verhagen-
groep te gecompliceerd; de in deze zaak aangehouden verdachten weigerden contra hun 
opdrachtgevers te verklaren en werden veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen. 

Over de onderbouwing van vermoedens van het team betreffende heroinetransporten 
uit Pakistan werden de onderzoeker en de teamleden het niet eens. Rechercheurs blijven 
er vast van overtuigd dat Verhagen's hasjhandel een delcmantel was, terwijl het grote geld 
in de heroine- en cokehandel werd gemaakt. Vrijwel alle informatie over mogelijke 
heroinelijnen is echter afkomstig van aangehouden verdachten of informanten, en deze 
verhalen zijn oncontroleerbaar en tamelijk dun. De meeste personen die over Verhagen's 
vermeende heroinelijn verklaarden hadden een uitgesproken hekel aan hem, en daarmee 
voldoende motief om hem de ergste verdenlcingen in de schoenen te schuiven. Heroine-
invoer vanuit de Verhagen-groep valt niet uit te sluiten, maar bewijzen of zelfs 
geloofwaardige aanwijzingen die door een logische context worden ondersteund zijn naar 
de mening van de onderzoeker niet naar voren gebracht. 
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betekenis 
Uit bovenstaande beschrijving van de manier waarop de groep op de hasjmarkt 

opereerde is te concluderen dat men tamelijk lucratief wist . te werken, waarschijnlijk ook 
doordat de opbrengst van een goed doorgekomen lading -voldoende was om heel wat 
tegenslag op te vangen. Erg doordacht ging-het allemaal Met: er werd op een improviseren-
de manier gewerkt, wat met veel fouten en tegenslag gepaard ging. Te hooi en te gras 
werden mensen en middelen bij elkaar gebracht, waarbij het talent van Verhagen er vooral 
in lag om zelfs uit bagger geld te maken en anderen met de zwarte piet te laten zitten. In 
de nuvolgende paragrafen gaan we dieper in op belangrijke deelaspecten van het opereren, 
zoals de geweldshuishouding, de financien en de afscherming. 

geweld: de hardware 
Geweld was geen zelfstandig productiemiddel voor de Verhagen-groep, maar het 

vermogen om geweld aan te wenden vormde wel in veel opzichten een basisvoorwaarde 
voor hun functioneren. Mede omdat excessief geweldsgebruik de kern van de groep 
uiteindelijk voor jaren achter de tralies deed belanden, besteden we er hier bijzondere 
aandacht aan. 

Zoals eerder gemeld beperkten de wapens die bij huiszoelcingen werden aangetroffen 
zich tot enkele handvuurwapens bij Verhagen, Jongman en Hoogduin en een Micro-UZI 
machinepistool plus nog twee pistolen in een safehouse. Ook werden enkele gasdrukpistolen 
en imitatiepistolen aangetroffen. Al met al is de gevonden bewapening, in vergelijlcing met 
andere groepen zware criminelen, relatief beperkt van omvang. Tijdens de huiszoekingen 
bij het tweede echelon van de groep werden geen wapens aangetroffen, en materiaal dat 
op de aanwending van zwaardere geweldsmiddelen zou duiden, zoals riot guns, handgrana-
ten, explosieven en kogelwerende vesten, is Met boven water gekomen. 

ongestructureerd geweld 
Een deel van de geweldsincidenten ontstond spontaan, maar het is duidelijk dat geweld 
vanuit de groep instrumenteel is ingezet en dat het in stand houden van een geduchte 
reputatie haast vanzelfsprekend was. Verscheidene personen die tijdelijk in de periferie van 
de groep opereerden, leken na hun aanhouding letterlijk doodsbenauwd voor Verhagen. 
'Respect' leek bij hem een centrale rol te spelen. De keren dat hij in de beschreven periode 
min of meer spontaan uit zijn slof schoot en een paar "jetsers" uitdeelde, zijn op de 
vingers van een hand te tellen. Meestal lcwam het dan omdat hij meende dat iemand hem 
"voor lul wilde zetten", bijvoorbeeld in de voertuigenhandel. Uit een afgeluisterd 
telefoongesprek is af te leiden dat Verhagen een min of meer bewust besluit heeft genomen 
om zijn impulsen onder controle te houden, teneinde problemen te vermijden. Hij vertelde 
bij deze gelegenheid tegen een kermis dat hij een onwillige klant "een klap op zijn bek" 
had gegeven, en dat de ramen uit diens auto waren geslagen. De kennis reageerde hierop 
met de opmerking dat hij dacht dat ze dat soort dingen Met meer deden, waarop Verhagen 
zei dat ze hem kwaad hadden gemaakt. 

In sommige gevallen is de grens tussen ongestructureerd en instrumenteel geweld 
moeilijk te treldcen. Een incident, dat in de interviews steeds opnieuw naar voren werd 
gebracht om de 'ware aard' van Frank Jongman aan te tonen, is een moord uit het begin 
van de jaren negentig. De politie vermoedde direct dat het motief lag in een opmerlcing die 
het slachtoffer eerder tegen Jongman zou hebben gemaakt in verband met een banaal 
meningsverschil over het gebruik van bouwgrond. Een Ferrari-rechercheur zette uiteen hoe 
Jongman de moord door een kennis had laten oplcnappen. Jongman zou nog 20.000 gulden 
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van de kennis tegoed hebben gehad, en in ruil voor Icwijtschelding zou deze de moord 
hebben gepleegd. De uitlokking door Jongman viel Met te bewijzen, maar de kemiis werd 
voor de moord veroordeeld. Volgens de rechercheur namen anderen het Jongman erg 
lcwalijk dat hij een privekwestie met zoveel geweld had opgelost: dat was Met erg 
professioneel van hem. 

verdediging en zelfbescherming 
Bescherming tegen concurrerende criminelen was soms aan de orde, hoewel het zeker 

niet zo was dat Verhagen voortdurend een body-guard of een vuurwapen bij zich had. Op 
een winterdag in 1992 wordt Verhagen geInviteerd voor een ontmoeting met drie 
Rommeldamse zware jongens in een wegrestaurant. Hij vertrouwt het Met, informeert bij 
Robbie Ferwerda wie het kunnen zijn en vraagt zich af hoe ze aan zijn nummer komen. 
Tijdens de ontmoeting neemt hij dan ook voorzorgsmaatregelen: Willem Hoogduin zit een 
tafeltje verderop, terwijl Ferwerda met een maat buiten de omgeving observeert. Bij een 
andere gelegenheid werd Verhagen geconfronteerd met een bedreiging die blijkbaar van 
de Libanezen uitging: men zou zijn caravan in brand gaan steken. Op de camping vliegt 
inderdaad een afrastering in de fik. Verhagen wordt daar een tikje nerveus van, maar 
neemt direct maatregelen. Kort daarop belt hij met Ferwerda en vraagt of hij "die 
Palestijn" nog heeft gesproken. "Is geregeld" zegt Ferwerda, "ik heb gezegd als hij 
problemen wil, dan moet hij het maar zeggen". Dat wilde de man niet. 

rips en gevolgen 
De reputatie die Berend Verhagen zowel bij criminelen als bij de politie heeft 

opgebouwd, is deels gebaseerd op zijn vermeende betroklcenheid bij talloze `ripdeals'. 
Meerdere keren per jaar meldde ergens in het land een CID dat Verhagen achter een 
bepaalde 'rip' zou zitten. 'Rips', het door bedrog of (dreiging met) geweld afnemen van 
drugs of geld, zijn riskant omdat er nogal eens wraakacties en soms zelfs moorden op 
volgen. Bovendien zetten ze aan tot achterdocht en verraad in het criminele milieu, wat 
Met bevorderlijk is voor het ondernemingsklimaat. In hoofdstuk 4 werd al gesproken over 
CID-informatie uit de onderzoeksperiode, die aangaf dat veel ripdeals zouden worden 
gepleegd door criminelen, wier methodiek emit zou bestaan dat leveranciers van 
verdovende middelen worden `opgeladen', waarna ze een strijkbout op hun achterste 
Icrijgen of op andere manieren worden aangemoedigd om te praten. Op basis van aldus 
verlcregen informatie halen de rippers vervolgens de opslagplaats leeg, en brengen de 
slachtoffers om of laten ze lopen. Ook Verhagen zou volgens CID-informatie samen met 
anderen enkele rips in de vorm van overvallen op hasj-importeurs hebben uitgevoerd, en 
daar veel geld mee hebben verdiend. Volgens de recherche zouden verscheidene liquidaties 
en verdwijningen in het woonwagenmilieu met dergelijke rips verband houden. Harde 
bewijzen voor dergelijke aantijgingen zijn echter schaars, en de delicate aard van het 
onderwerp maalct het Met mogelijk hier dieper op in te gaan. 

geweld: afpersingen 
Bij afpersingen in de sfeer van zware criminaliteit beweren de afpersers vaak, dat het 

om het invorderen van een schuld gaat. Omdat de precieze situatie in concrete gevallen 
meestal niet duidelijk wordt, is het moeilijk om de grens te bepalen tussen afpersing en 
gewelddadige incassopraktijken. 

Een voorbeeld hiervan is een affaire, waarbij Verhagen en Jongman meenden een 
bedrag van ongeveer een half miljoen gulden tegoed te hebben van een `zakenman', ten 
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gevolge van een mislulcte drugleverantie. De man weigerde te betalen, waarna de twee hun 
vordering overdroegen aan de heer Bouchi, een man afkomstig uit het voormalige 
Joegoslavie met een reeks antecedenten op het gebied van afpersing, vuurwapenbezit, 
bedreiging en meervoudige moord, die als ongewenst vreemdeling in Nederland verbleef. 
Bouchi begon de `zakenman' te bedreigerr, waatbij enkele klappen vielen. Hij betaalde 
daarop enige tienduizenden guldens, maar deed ook aangifte bij de politie, om vervolgens 
de wijk te nemen. De Joegoslaaf verdween eveneens uit beeld. 

grof geweld: de zaak-Schuit 
De afpersing en geweldpleging die uiteindelijk zware gevangenisstraffen tegen enkele 

kernleden zou opleveren vond plaats in het eindstadium van het onderzoek, maar werd pas 
na de arrestaties ontdekt. Rechercheurs van het Ferrari-team vonden in een loods van de 
groep een grote hoeveelheid luxe gebruiksvoorwerpen. Naspeuringen wezen uit dat het de 
gestolen inboedel van Stefan Schuit betrof, een handelaar in soft en hard drugs waarmee 
Verhagen een conflict had. Schuit werd geconfronteerd met de vondst, en hij bleek bereid 
om aangifte te doen om zodoende zijn spullen terug en Verhagen achter de tralies te 
krijgen. 

Chronologisch verliep de affaire ongeveer als volgt. Schuit was een tamelijk grote 
drugdealer. Verhagen en Jongman hadden eerder contacten met hem gehad inzake 
drugtransporten, en vermoedelijk was Schuit een van de afnemers van Verhagen's hasjiesj. 
Volgens de verklaring van Schuit had Verhagen hem in de zomer van 1991 benaderd met 
het aanbod om samen in de hasjsmoldcel te gaan. Schuit had daar wel oren naar. Verhagen 
wilde via hem een chemicalientanker kopen en vroeg of Schuit een bedrijf kon stichten om 
een lening van een miljoen gulden te krijgen, waarna Verhagen zelf het andere miljoen zou 
betalen. Verhagen zou zelf nooit op zijn eigen naam een lening lcunnen lcrijgen. Verhagen 
vroeg hem tevens om personeel te regelen voor op de boot, maar dat was volgens Schuit 
moeilijk, omdat niemand op een boot van Verhagen zou willen varen. Volgens Schuit 
lcwam het er op neer dat Verhagen had geprobeerd om zonder zelf geld te investeren, de 
boot te laten varen. Toen er uiteindelijk een transport zou moeten plaatsvinden, liet 
Verhagen weten al een half miljoen aan steekpenningen aan de Syrische marine te hebben 
betaald. Hij beweerde verder al een afhaalschip van enkele tonnen te hebben aangeschaft, 
en verlangde van Schuit ook een half miljoen als deelnamegeld. Schuit wilde hierop elk 
contact met Verhagen verbreken, maar die eis. te genoegdoening omdat hij al aanbetalingen 
had gedaan op de partij hasjiesj. 

Hierna imam het tot een escalatie van geweld. Op een winteravond in 1992 werd 
Schuit voor de deur van zijn woning overvallen door een zevental mannen, onder wie 
Jongman en Verhagen. Hij ontving enkele klappen met een honkbalknuppel op zijn hoofd, 
waarna het gezelschap de woning binnendrong en daar de vrouw en vrienden van Schuit 
met vuurwapens en messen bedreigde. Verhagen, die duidelijk de leiding had, zou hierbij 
twee miljoen hebben gedist. Schuit werd opnieuw mishandeld en met de dood bedreigd, 
waarbij Jongman volgens getuigen het meeste geweld pleegde. Schuit raakte ernstig 
gewond aan het hoofd, en zijn woning veranderde in een ravage. Enkele waardevolle 
spullen werden meegenomen. 

Enige weken later brachten Verhagen en consorten een tweede bezoek aan de wolfing 
van Schuit. Men imam binnen met een sleutel, waarna opnieuw vernielingen en diefstal 
werden gepleegd. De schade aan de woning werd later geraamd op ruim twee ton, nog 
afgezien van de gestolen goederen. Getuigen zagen negen personen bij de tweede actie, en 
wisten later onder meer Berend Verhagen, Frank Jongman en Willem Hoogduin te identi- 
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bedreiging van getuigen en opsporingsambtenaren 
Na de laatste aanhoudingen in 1992 Icwam er op een politiebureau een brief binnen, 

waarin werd aangekondigd dat twee leden van de leiding van het Ferrari-team en de 
officier van justitie zouden worden vermoord. Om de dreiging tastbaar te maken bevatte 
de envelop enkele .22 patronen. Aanvankelijk werd deze bedreiging zeer serieus genomen: 
de personen in Icwestie kregen bescherming aangeboden en de recherche startte een 
onderzoek. Een lid van de teamleiding trok op eigen houtje het een en ander na, en kwam 
tot de conclusie dat de brief zeer waarschijnlijk was geschreven door een voormalige 
compagnon van Verhagen, die hem in een lcwaad daglicht wilde stellen. Hierna nam deze 
rechercheur de dreiging niet meer serieus, en hij heeft er ook nooit meer lets van gehoord. 

Tijdens het onderzoek was al herhaaldelijk gebleken dat getuigen in diverse zaken, 
zoals aangehouden bemanningsleden die teveel tegen de politie hadden gezegd, onder druk 
werden gezet om hun verklaringen te wijzigen. Ook na de aanhoudingen in 1992 werden 
diverse getuigen op deze manier benaderd en onder druk gezet, onder meer in de zaak-
Schuit. Als onderdeel van de bedrijfsvoering meende men ook zo nu en dan lastige of 
onwillige tijdelijke medewerkers te moeten intimideren. Sommige kernleden leken aan een 
dergelijk machtsvertoon een zeker genoegen te beleven. Zo werden Hoogduin en Ferwerda 
afgeluisterd, terwij1 ze bespraken hoe ze de papieren eigenaar van een van de hasjboten 
onder druk hebben gezet. In dit gesprek zegt Ferwerda: "1k heb nog een paar jongens van 
mijn eigen gestuurd. Ik denk mocht het problemen geven dan maggen ze hem effe gewoon 
van huis uit een paar stompen voor zijn bek die kankerlijer." Hoogduin antwoordt: "Ja dat 
is ook goed." Ferwerda: Ja heb ik gedaan! Er zijn twee jongens van mij hier. Tuig, 
hahahahaha." "heeeerlijk" zegt Hoogduin. 

betekenis 

ficeren. Schuit zelf was niet thuis: die zat met enkele anderen op dat moment vast in 
Zwitserland, op grond van een onjuiste tip aan de politie dat ze cocaine zouden smokkelen. 

In deze zaak liep de afpersing duidelijk uit de hand. De daders leken sterk emotioneel 
bij de zaak te zijn betroklcen, en enlcele geinterviewde rechercheurs gaven dan ook aan dat 
hier naar hun idee meer achter zat dan een zakelijk conflict over enkele honderdduizenden 
guldens, zoals Schuit het beschreef. Volgens hen stelde Verhagen de man verantwoordelijk 
voor het mislukken van een kostbaar drugtransport, omdat hij op een cruciaal moment zou 
hebben geweigerd om Verhagen een schip te verschaffen om de hasjboot te bevoorraden. 

Opvallend is de directe betrokkenheid van de kernleden bij de geweldpleging. Ze 
namen daarmee een groot risico, in aanmerIcing genomen dat er meerdere getuigen waren 
en de kans groot was dat de politie zou worden verwittigd. Hoewel er waarschijnlijk veel 
voorbereiding aan voorafging (Schuit had tevoren opvallende auto's rond zijn woning 
waargenomen) lijkt het toch een onbezonnen daad. Opmerkelijk is verder, dat bij het terug- 
lezen van alle tapverslagen uit die tijd er vrijwel geen aanwijzingen lijken te zijn geweest, 
die op het voorbereiden en uitvoeren van dergelijke ingrijpende operaties duidden. Dit 
geeft eens te meer aan, dat men indien nodig goed in staat is om conspiratief te werken. 

Analyse van deze en andere gevallen van (dreiging met) geweldsgebruik wijst uit, dat 
dergelijke incidenten vaak met een zekere mate van emotionele betroldcenheid en 
onbezonnenheid gepaard gaan. Men neemt herhaaldelijk grote risico's, omdat prominente 
groepsleden persoonlijk betrokken raken en de kans op aangifte bij de politie niet gering 
is. Dit geldt temeer, wanneer de slachtoffers feitelijk geen keuze wordt gelaten: sommige 
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doodsbenauwde afgeperste criminelen hebben eenvoudig het geld met om het gevaar af te 
kopen, en kunnen kiezen tussen vluchten of aangifte doen. Ook in enkele zaken die hier 
met lcunnen worden beschreven, handelden de criminelen vanuit operationeel en 
veiligheidstechnisch oogpunt zeer slordig. Het lijkt erop dat in de `geweldszaken' gespierde 
bluf en overmatig zelfvertrouwen de modus operandi bepaarden. 

financien 
De bedrijfsmatige en financiele structuur van de Verhagen-groep kan als rommelig en 

bij vlagen chaotisch worden gekenschetst. Meerdere louche boekhouders, die werden 
ingehuurd, poogden de grillen van Verhagen en anderen in een toonbaar jasje te gieten 
teneinde de nieuwsgierigheid van de Belastingdienst en andere controlerende instanties met 
onnodig te prildcelen. Die pogingen stuitten met zelden op onaangepastheid en irritaties bij 
de hasjmiljonairs. 

Willem Hoogduin was doorgaans degene die voor de communicatie tussen de kernleden 
en de boekhouders zorg moest dragen. Voor het oprichten van delcmantel- en geldparkeer-
constructies in Luxemburg deed hij zaken met een Nederlander, die aldaar een nering in 
discrete financiele dienstverlening had opgezet. Voor het oprichten van een Aktienges-
ellschaft, een veelgebruikte juridische bedrijfsconstructie, rekende deze man 5000 gulden 
plus 5000 gulden jaarlijkse onderhoudskosten. Voor het zwaardere werk, de contacten met 
banken en financiers in het buitenland, deed men een beroep op een voormalige 
bankdirecteur die enkele jaren eerder de wijk naar Luxemburg had genomen vanwege het 
gunstiger ondernemingsklimaat aldaar. 

onroerend goed 
In de loop van 1991 leek het erop dat men zijn investeringen in blikwerk ging 

vervangen door de aankoop van panden, omdat de klad in de voertuigenhandel zat. Een van 
de grotere projecten die Hoogduin trachtte op te zetten, was de aankoop van een terrein 
met recreatiebungalows. Hoogduin deed pogingen om dit project via een bevriende 
makelaar in bezit te krijgen, maar uiteindelijk ketste de deal af, naar verluidt omdat de 
gemeente was ingelicht over de achtergrond van de kooplustigen. Verhagen was ook in 
Rommeldam bezig met investeringen in onroerend goed, maar de afloop daarvan bleef 
onduidelijk. Een van de mensen waarmee HoOduin zakelijke contacten onderhield was de 
onroerend goed-magnaat Bolder. Deze had echter zelf zijn fortuin vanuit een volksbuurt 
opgebouwd, en was minstens zo geslepen als de hasjmiljonairs: het lukte dan ook met om 
hem `een poot uit te draaien'. 

rijke koeriers 
Dat het de kernleden financieel voor de wind ging, bleek onder meer uit hun 

aanzienlijke uitgaven aan luxe en vermaak. Hoewel Verhagen in zijn zakendoen als een 
spaarzaam mens bekend stond, werden er vele tonnen gestoken in de opsmuk van de dames 
en in dure voertuigen. Niet alleen de topjongens in de Verhagen-groep zaten echter goed 
in het geld: ook koeriers en `scheepsjongens' bleken met hun hasj-activiteiten aanzienlijke 
bezittingen te hebben vergaard. Zo had een van de oudere hasjkoeriers een luxe huis met 
zwembad in Spanje. Een piepjonge beginnende medewerker van Jongman had tijdens zijn 
detentie een Porsche 944 `Icoud staan' in de showroom van een bevriende garagehouder. 
Voor het aan land brengen van hasjiesj kregen de gebroeders Stoet naar verluidt 50.000 
gulden van Verhagen. Een ritje met vijftig kilo hasj naar het buitenland leverde de koerier 
ten minste 20.000 gulden op. 
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betekenis 

Om tegenover de buitenwacht een verklaarbare inkomstenbron te lcunnen tonen, zagen 
de meeste kernleden zich genoodzaakt om een .  beroep te doen op diverse uitkerende•
instanties. Zo genoot Berend Verhagen eind jaren tachtig een bijstandsuitkering. In 1990 
ging het hem wat beter nadat hij als verkoper in dienst trad bij zijn eerdergenoemde 
voertuigen-B.V., waar hij dat jaar officieel bruto bijna 30.000 gulden verdiende. Een 
woning die hij op zijn naam had, zou hem in dat jaar alleen maar geld hebben gekost. De 
FIOD becijferde echter, dat Verhagen in die tijd tonnen per jaar uitgaf. Op basis van een 
schatting van de opbrengst die hij in twee jaar tijd uit de hasjhandel zou hebben gehaald 
zond de Belastinginspecteur hem dan ook een aanslag inkomstenbelasting, begroot op een 
belastbaar inlcomen van ruim twintig miljoen. Uiteindelijk kwam het tot een schildcing, 
waarbij Verhagen zo'n 21/2 ton zou hebben afgerekend. Bij de paragrafen over lifestyle 
wordt op de financiele huishouding van de kernleden nog teruggekomen. 

Dat de groep aanzienlijke bedragen overhield aan de handel blijkt ook uit het gegeven 
dat Hoogduin via een andere financieel adviseur diverse kanalen aan het openen was 
richting Belgie, om daar grote geldbedragen te wisselen. Bij verscheidene gelegenheden 
reed hij met zo'n 200 - 400.000 Britse ponden de grens over. Hij verzekerde de Vlaamse 
banlanedewerkers dat het niet ging om witwassen, maar om tegen Hollandse guldens te 
wisselen. Men trof in 1991 voorbereidingen om op die manier maandelijks voor enlcele 
miljoenen guldens aan ponden en Zwitserse francs te wisselen, maar of het werkelijk zover 
is gekomen is niet uit het onderzoeksmateriaal af te leiden. 

In de praktijk leek Verhagen zelf vrij strak toezicht op de geldstromen te houden. 
Herhaalde malen vroegen Ferwerda en De Than aan Verhagen bijvoorbeeld om financiele 
ondersteuning. In zulke gevallen liet Verhagen steevast weten ook geen cent te hebben, en 
zelf overal geld te hebben geleend. Door zijn al dan niet voorgewende 'armoede' kon 
Verhagen in ieder geval heel wat geld in zijn zak houden. 

Een analyse van de zakelijke en financiele aspecten van de Verhagen-groep toont aan, 
dat de hasjhandel hoge winstmarges kent en naar verhouding weinig risico oplevert. Het 
is daarom te kenschetsen als een voor criminelen zeer aantrekkelijke branche. De kernleden 
verdienden zonder veel problemen miljoenen, maar ook de koeriers die bijvoorbeeld als 
afgekeurd taxi-chauffeur van in de vijftig geen maatschappelijk perspectief meer hadden, 
lcregen door een of twee ritjes naar Zwitserland of Denemarken ineens tienduizenden 
guldens per maand binnen. Het gemak waarmee dit verliep, afgezet tegen de betreldcelijk 
geringe risico's en overzienbare strafdreiging, alsmede het gevoel met het vervoeren van 
hasjiesj `niets schadelijks te doen', maken het niet moeilijk te begrijpen waarom ook 
`gewone burgers' voor de verleiding bezweken. De koeriers die werden gepakt, gingen 
veelal onderuit doordat het Ferrari-team via `de top' zicht lcreeg op de distributielijnen en 
vervolgens andere politiediensten tipte. 

Aan de uitgavenkant werd er vrij veel geInvesteerd in het beschikbaar lcrijgen van 
productiemiddelen, zoals schepen, het kantoor, transportvoertuigen, et cetera. Er is echter 
relatief weinig aan eigen bezit zichtbaar geworden, met uitzondering van dure voertuigen, 
luxe gebruiksartikelen en Verhagen's nieuwe huis van een half miljoen. Het belangrijkst 
om hier vast te stellen is dat er schijnbaar weinig investeringen plaatsvinden in legale, 
duurzame bedrijven zoals winkels of horecabedrijven. De criminologische literatuur spreelct 
van de onwaarschijnlijke snelheid waarmee geld wordt verbrast door een extravagante 
lifestyle, en hoe grote criminelen er vaak een uitermate hedonistische levensvisie op na 
houden. `Onze' delinquenten zaten niet zozeer in het ` snelle nachtleven', en maalcten zelfs 
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een nogal burgerlijke indruk. Toch ging er zoals gezegd vooral aan de aanldeding van de 
dames, aan gokken en aan mooie pleziervaar- en voertuigen heel wat geld doorheen. 

inlichtingenvergaring 
De oorspronkelijke vraagstelling van waaruit dit onderzoek is voortgekomen richt zich 

op het ontleden van de mechanismen, die de weerbaarheid van de Verhagen-groep ten 
aanzien van overheidsingrijpen lcunnen verklaren. Het verzamelen van inlichtingen over 
dreigend politie-optreden en het zorgen voor de veiligheid van de groep zijn daarbij 
vanzelfsprekend van groot belang. 

Bij het uitvoeren van clandestiene activiteiten is het ontwijken van de aandacht van 
controlerende en opsporende instanties essentieel. Toch gebeurde de drughandel zoals die 
plaatsvond door leden van de Verhagen-groep weliswaar Met in alle openheid, maar van 
een werkelijk rigide afscherming was zeker geen sprake. Tegelijk bewijzen verscheidene 
Met onderschepte hasjtransporten over zee, en het feit dat het Ferrari-team de represaille-
acties tegen Schuit pas achteraf ontdekte, dat men wel in staat was om riskante zaken in 
het geheim uit te voeren. 

In deze paragraaf worden op noodgedwongen globale wijze aanwijzingen uit de 
dossiers gepresenteerd, die duiden op het aanwezig zijn van een inlichtingencapaciteit bij 
de groep, dat wil zeggen op het vermogen om zelfstandig informatie te verzamelen die 
bedoeld was geheim te blijven. Tijdens het onderzoek kreeg de recherche meerdere 
aanwijzingen, die erop duidden dat men inderdaad de mogelijkheid had om aan de politie 
en andere instanties vertrouwelijke informatie te onttreldcen. 

Een van de kernleden pochte tegenover rechercheurs dat hij alle informatie van de 
politie kon lcrijgen die hij nodig had. De politie nam dit zeer serieus, maar men kan zich 
afvragen of de man niet blufte: hij was blijkbaar Met op de hoogte van informatiebronnen 
in zijn omgeving die voor hem schadelijk konden zijn. Het opscheppen over de 
mogelijkheden om politie-informatie te krijgen is een vast element in het criminele bluf-
repertoire, waarmee men op anderen indruk denkt te maken. Ook hard roepen dat men 
wordt afgeluisterd hoort hier bij. 

de PTT 
Een familielid van een van de kernleden werIcte in een technische functie bij de PTT, 

en werd verscheidene keren gevraagd om na te gaan of een bepaald telefoonnummer werd 
afgeluisterd. Het team kreeg ook uit andere bron gedetailleerde aanwijzingen dat de groep 
toegang had tot informatie over tapaansluitingen in PTT-centrales. Op verzoek van het 
team stelde de bedrijfsbeveiliging van de PTT een onderzoek in. Vijf maanden later meldt 
het recherchejournaal, dat is gebleken dat de man diverse diensten verleent aan familie en 
kemiissen, maar dat het onderzoek geen informatie over misdrijven opleverde, en dat de 
PTT een en ander niet als onaanvaardbaar beschouwt. Later bleek dat de technicus ook 
scanners en andere electronische apparatuur aan zijn criminele familielid leverde, en door 
toeval kwam uit dat hij op een gegeven moment zelfs bij enkele politiekorpsen solliciteer-
de. 

de `politie-telex' 
Wat meer `onschuldige' gegevens, zoals kenteken-informatie (ten tijde van het 

onderzoek nog publiek toegankelijk), zijn 'in het milieu' vrij maldcelijk te koop. Geheime 
telefoonnummers kon de Verhagen-groep via een familierelatie opvragen (een andere 
persoon dan de zojuist genoemde PTT-technicus). Door het onderzoek heen deden zich 
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echter verscheidene incidenten voor, die op werkelijke leldcen in het overheidsapparaat 
kunnen duiden. Zo beide een autohandelaar vanuit Wet Everzwijn' met een particuliere 
aansluiting in een kleine plaats, en vroeg daar om na te kijken of een kenteken van een 
mogelijk gestolen auto op de politic-telex stond. Er Icwamen zelfs nog ernstiger, bier niet 
nader te omsehrfiven incidenten voor. 

tips uit de politie? 
Verhagen zelf was met name gespitst op aanwijzingen dat de politie zou gaan 

ingrijpen. Er werden meerdere telefoongesprelcken geregistreerd, die zijn te interpreteren 
als aanwijzingen dat men 'van binnenuit' werd getipt. Zo vroeg Verhagen in 1991 aan 
diverse kennissen om aanwijzingen na te trekken dat "er iets groots aan zit te komen", 
waarbij hij liet weten dat hij zelf op korte termijn "op de nominatie staat". Een van zijn 
connecties meldde hem in bedekte termen dat zijn bronnen waren opgedroogd, omdat zijn 
mannetje niet meer werd vertrouwd. Verhagen nam hierop geen risico's en hield zich een 
tijdlang gedeisd: de dagen daarna zit hij thuis op de bank filmpjes te Icfiken. Bij een andere 
gelegenheid waarschuwde het ene kernlid het andere dat deze op de telex stond, met de 
specificaties erbij. 

Soms blijkt er informatie weg te `Ieldcen', doordat instanties of burgers bij wie het 
Ferrari-team aanklopt voor informatie vervolgens de criminelen inseinen. Een zo'n geval 
deed zich voor nadat iemand een busje had gehuurd. De politie informeerde bij het bedrijf, 
en hoorde even later over de tap een onbekende man inbellen met de boodschap "de politic 
houdt je in de gaten". 

taps ontdekken 
In ten minste vijftien afgeluisterde telefoongesprekken spreken de gespreksdeelnemers 

het vermoeden uit dat ze getapt worden. Soms is dit duidelijk bluf, maar andere keren lijkt 
men inderdaad over informatie te beschiklcen. De meest genomen tegenmaatregel is het 
gebruik maken van een ander nummer, zoals dat van een nabijgelegen Icroeg. Omdat men 
echter op een getapte lijn over dit `uitwijknununef spreekt, heeft die maatregel weinig 
effect. Ook probeerde men allerlei technische trunks, test-telefoonnummers in Amerika en 
detectie-apparatuur uit, waarmee taps zouden kunnen worden opgespoord. Geen van deze 
methoden blijkt effectief, maar de gebruikers hebben dat meestal niet door. Verder ging 
soms thuis de telefoonstekker uit de wandcontactdoos. Dat kan zijn om ongestoord te 
lcunnen slapen, maar soms lijkt het crop dat men dit deed als voorzorg tegen direct 
afluisteren via de telefoon. 

veilig gewaande lijnen 
Bepaalde telefoonlijnen werden veilig gewaand en leverden de politic daardoor 

interessante informatie op. Zo werd Verhagen geregeld afgeluisterd terwij1 hij op een 
`veilig' nummer met het buitenland belde, wat konkrete informatie over drugtransporten 
en financiele constructies opleverde. Het bekend worden van bepaalde zaken als de 
nummers van autotelefoons en semafoons probeerde men wel tegen te gaan, maar in de 
pralctijk lukte het zelden om deze voor de politic verborgen te houden. De meer ervaren 
wetsovertreders zoals Berend Verhagen en Freek de Haan legden zo nu en dan hun 
gesprekspartners over de telefoon het zwijgen op, wanneer ze over gevoelige zaken willen • 
beginnen. In de praktijk waren het vooral de vrouwen en vriendinnen, die onder elkaar 
over de telefoon het meest loslippig waren over de problemen waar hun mannen mee 
worstelden. 
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veiligheid 
Het onderscheid tussen inlichtingen en veiligheid is in een professionele organisatie al 

moeilijk aan te geven; in de primitieve context van de Verhagen-groep zijn deze begrippen 
nagenoeg identiek. Voor zover op geimproviseerde wijze inlichtingen werden verzameld, 
waren die vooral nodig om de afscherming van operaties te kunnen waarborgen. Men 
gebruilcte bijvoorbeeld scanners tijdens aanlandingen van hasjiesj om eventuele belangstel-
ling van de politie tijdig in de gaten te hebben. Van het professioneel afluisteren van 
politieverbindingen met meerdere scanners, peilapparatuur en decrypters is echter niets 
gebleken. Het observatieteam van Ferrari heeft gedurende het hele onderzoek kans gezien 
op afstand te lcunnen werken, waarbij de prioriteit lag op het vermijden van stukgaan, met 
op het volgen tot iedere prijs. Sonunige targets praktiseerden een dermate `sportieve' 
rijstijl dat de volgerij geregeld het nalcijken had. Een enkele keer werd duidelijk dat men 
doorhad dat men gevolgd werd. Een maand voor de arrestaties bijvoorbeeld wisten twee 
medewerkers van de groep het 01' in een woonerf te verschalken. Ze zwaaiden, en 
trachtten vervolgens in hun Mercedes-bus een auto van het team te volgen. 

zorgeloosheid 
De heren leken zich met al te veel zorgen te maken over de belangstelling van 

politiezijde, ook niet wanneer andere criminelen hen waarschuwen dat ze in de gaten 
worden gehouden. Tijdens een gesprek tussen Berend Verhagen en een kennis bijvoorbeeld 
werd de lijn plotseling verbroken. De kennis belt daarop opnieuw in, en vertelt dat de 
batterij van zijn telefoon leeg was. Verhagen dacht dat ze op het politiebureau de band 
moesten wisselen. Hij vertelt dat hij ergens was gefotografeerd door een politieman met 
een telelens, en voegt eraan toe het fijn te vinden dat ze zoveel bij hem zijn. Hem kan niks 
gebeuren, daar zorgt de politie we! voor. 

In hoeverre de afscherming tegen de speurende ogen en oren van de politie effectief 
is geweest, is om voor de hand liggende redenen moeilijk na te gaan. Geinterviewde 
ambtenaren gaven aan dat ze er rekening mee hielden dat ondanks het uitvoerige 
afluisteren, de tipgevers en de volgerij, er een deel van de transporten met gepakt werd. 
Soms kwamen er indicaties dat er een transport plaats had gevonden zonder dat het team 
jets had gemerkt, of men hoorde via derden dat er "handel binnen gaat komen", ofschoon 
het team niets waarnam. Verscheidene keren liet Verhagen haast openlijk over de telefoon 
weten dat hij bij een onderschept transport betroldcen was. Niet alle verloren partijen 
konden echter op het conto van Ferrari worden bijgeschreven. 

scheepspersoneel: een risicofactor 
Steeds opnieuw blijkt dat het afschermen van het nautische traject de grootste 

problemen met zich mee bracht. De zeeschuimers leken met gewend aan conspiratief 
werken en spraken openlijk over de telefoon. Bovendien is het een klein wereldje, waar 
iedereen van elkaars doen en laten op de hoogte lijkt. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de politie herhaaldelijk vanuit de havens getipt wordt. Het gegeven dat scheepsbeman-
ningen zonder veel omhaal worden aangeworven voor `een riskante klus die goed betaalt' 
maakt het met onbegrijpelijk dat over zo'n project informatie weglekt. Zo meldde zich een 
zeebonk bij de Rijkspolitie te Water, met het verhaal dat hij had gereageerd op een 
advertentie in de lcrant voor een kapitein die met snel bang is. Hij vertelde hoe de 
organisator, die deel uitmaakte van de Verhagen-groep, al bij de eerste kennismalcing zijn 
bedoeling en de geplande route prijsgaf. De hasjreis zou circa twee maanden duren en de 
kapitein zou er 60.000 gulden voor ontvangen. 
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mobiele communicatie 
Ter verhoging van de afscherming, maar ook uit praktische overwegingen werd er 

intensief van autotelefoons en semafoons gebruik gemaalct. Bij gevoelige contacten gaf men 
echter aan persoonlijke gesprekken duidelijk de voorkeur, met als gevolg dat alle kernleden 
voortdurend his-has door Nederland reden. Het was voor Verhagen niet ongewoon om 
's ochtends rond achten naar Limburg te vertrekken, om na besprekingen in Heerlen en 
Venlo terug te rijden fangs een connectie ergens op het platteland of in de Randstad, 
waarna de avond in Het Everzwijn werd doorgebracht. In de loop van zo'n dag werden 
misschien tussen de tien en de dertig telefoongesprekken gevoerd. 

betekenis 
Uit de hier aangehaalde en andere gegevens is niet gebleken dat de Verhagen-groep 

bijzonder bedreven of alert was wat afscherming en contra-inlichtingen betreft. Evenmin 
leek men gebruik te maken van specialisten zoals prive-detectives, contra-observanten of 
andere professionele snuffelaars om inlichtingen te verzamelen. Voor zover men informatie 
nodig had, werd die meestal via-via bij criminele bekenden of familie vandaan gehaald. Net  
ging dan meestal om telefoonnununers, maar soms ook om na te gaan of een bepaald 
figuur wel betrouwbaar was, of om iemand te vinden van wie een schuld moest worden 
geind. Men hanteerde scanners en portofoons voor communicatie en de afscherming van 
operaties, maar dit verliep niet erg doordacht of structureel. Men gebruikte met name veel 
mobiele telefoons, maar gevoelige contacten werden persoonlijk opgezocht. Dit leidde ertoe 
dat men zeer veel autokilometers maakte. De politie-observatie bleef grotendeels 
onopgemerkt. Over de hasjhandel werd enigszins versluierend, maar niet bijzonder 
voorzichtig gesproken. 

Hoewel er geen harde bewijzen zijn voor grote gevallen van corruptie aangestuurd 
vanuit de groep, had men via-via wel op verschillende manieren toegang tot diverse 
vertrouwelijke informatiebronnen. Hierbij zat ook politie-informatie. Het Ferrari-team lijkt 
tamelijk weinig energie te hebben gestoken in het uitzoeken van aanwijzingen voor 
dergelijke informatieleklcen, maar deze opmerking worth gemaakt onder voorbehoud, 
omdat niet alle relevante gegevens hierover in de dossiers werden teruggevonden. 
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6. Achtergronden 

Alvorens in te gaan op de persoonlijke en sociaal-culturele aspecten van de doelgroep 
zijn enige inleidende opmerkingen op zijn plaats. 

beperkte bronnen 
Voor dit onderzoek konden Met alle afschriften van telefoontaps worden geraadpleegd, 

omdat deze Met meer volledig in het Ferrari-archief aanwezig waren. Van de naar 
schatting 20.000 op de band opgenomen gesprekken stond ongeveer de helft in 
samengevatte of uitgewerkte vorm ter beschildcing. De rechercheurs die de taps uitwerkten, 
selecteerden op volgens hen opsporingsrelevante gegevens: "vrouwengespreldcen" en 
sociale babbels werden veelal samengevat met de afkorting "ntzd" (Wet ter zake dienende). 
Formeel juridisch gezien is dit een correcte en toe te juichen handelswijze. Met de 
aanwijzing dat alleen relevante informatie mag worden vastgelegd, wil men immers zoveel 
mogelijk onnodige ingrepen in de persoonlijke levenssfeer voorkomen. Voor de 
onderzoeker, die onder meer tot taak heeft het persoonlijke leven en de gewoontes van de 
leden van de doelgroep te analyseren, levert deze selectie echter voor de hand liggende 
beperkingen op. Een deel van de gedragingen van de bestudeerde personen is onzichtbaar 
geworden. Het is met na te gaan welk deel dat is, en dat terwijl telefoongespreldcen op 
zichzelf al een selectieve kijk op iemand's leven bieden. Dit voorbehoud moet nadruldcelijk 
worden gemaakt bij deze hele rapportage, maar met name bij de nuvolgende passages over 
de lifestyle. De inzichten van observatierechercheurs hadden hier wellicht aanvullende en 
corrigerende informatie kunnen opleveren, maar helaas bleek het Met mogelijk de OT-
sectie te interviewen. 

De manier waarop rechercheurs naar de persoonlijke gedragingen van hun subjecten 
lcijken, varieert sterk. Sommigen lijken zich er nauwelijks voor te interesseren, anderen 
dragen vooral `sappige' anecdotes aan met een hoog oh-la-la-gehalte. Er zijn echter ook 
politiemensen die er meer doordacht en analytisch tegenover lijken te staan. Zo beschreef 
iemand me op indringende wijze hoe de dames die met een bepaald subject iets hadden 
(gehad), zonder uitzondering enthousiast over hem waren. "Vrouwen droegen hem op 
handen. Hij moest ze van zich af slaan en raakte zijn ex-en ook nooit kwijt. Dan weet ik 
meteen: daar heb ik niks aan." Deze politieman bedoelde, dat hij in zo'n geval weinig kans 
maakte op een teleurgestelde of wraalczuchtige ex die hem informatie zou kunnen geven. 

Andere geinterviewden wezen nadruldcelijk op de effecten van Verhagen's legendari-
sche gierigheid, evenals op het gegeven dat Verhagen en Jongman prive nauwelijks met 
elkaar omgingen. De vraag hoe sterk de band tussen mensen is, kan misschien deels 
worden beantwoord door te kijken hoe ze met elkaar omgaan, elkaar aanspreken, en Over 
elkaar spreken als de ander er Met bij is. Op basis hiervan is een inschatting te maken van 
de hechtheid van een samenwerkingsverband, en de waarschijnlijkheid dat de een de ander 
zal bedriegen of laten vallen. 

leefomstandigheden 
Over de leefomstandigheden van de groepsleden zijn in de dossiers weinig details te 

vinden. Berend Verhagen bewoonde met zijn gezin een middenldasse woning. Hij huurde 
de woning voor zeshonderd gulden van wat in wezen zijn eigen B.V. was, en ontving 
daarvoor ruim driehonderd gulden huursubsidie. Zijn vrouw genoot een uitkering. Over 
het interieur en de mate van luxe vernemen we weinig. Bij de huiszoeking werd voor een 
kleine drie ton aan sieraden in beslag genomen. 
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relaties 

feesten 

Frank Jongman bewoonde met zijn gezin in Vinkenburg een luxe flat in onderhuur. 
Hij was geregeld door huiselijke verplichtingen gebonden, wat soms de bedrijfsvoering 
belemmerde. Het gezin leek minder dan de anderen gehecht aan uiterlijk vertoon van 
welvaart, en had in bepaalde opzichten een wat alternatieve levenssffil. 

Willem Hoogduin woonde met zijn gezin in een forensengemeente. In de middenldasse 
huurwoning werd voor ruim 100.000 gulden aan sieraden in beslag genomen. 

Freek de Haan woonde officieel alleen in een forensengemeente, en genoot een 
uitkering van de Gemeentelijke Sociale Dienst. Deze woning had hij echter doorverhuurd 
aan Colombiaanse cocainehandelaren. Zijn eega woonde officieel op een bovenwoning, en 
genoot eveneens een uitkering van de GSD, maar feitelijk woonden beiden samen in een 
mime en luxe ingerichte woning, waarvan De Haan de jaarhuur van tienduizenden guldens 
contant aan de particuliere verhuurder betaalde. Bij de huiszoeking werden bezittingen ter 
waarde van bijna een half miljoen gulden aangetroffen, waaronder ruim 300.000 gulden 
contant geld in Nederlandse en Britse valuta. De Haan's jaarinkomen werd door de HOD 
op tien miljoen geschat. Hij presenteerde zich tegenover derden als voertuigenhandelaar 
en was een liefhebber van luxe watersport. 

Robbie Ferwerda woonde in een zeer luxe ingerichte woning op een toplocatie, maar 
hij verbleef ook geregeld op andere adressen. Zijn kapitaalgoederen, waaronder speedboten 
en een dozijn Arabische volbloedpaarden, stonden veelal op naam van zijn Panamese 
brievenbusmaatschappij. Voor de belasting had Ferwerda een formeel inkomen van 10 a 
15.000 gulden per jaar, verdiend met klusjes en het rijden van kranten. 

Onnodig te zeggen dat in dit gezelschap van `voertuigenhandelaren' vrijwel iedereen 
zich in dure wagens verplaatste. Aileen Jon gman hield het voor dagelijics gebruik op een 
oude middenldasser, en hij hield ook voor de rest een tamelijk laag profiel aan. Hoewel 
ook de andere heren er meestal nogal sjofel in trainingspak bijliepen, waren de dames 
opvallend duur geldeed en behangen met sieraden. 

Wat de sexuele relaties en activiteiten betreft, betrachten we in dit onderzoek uit 
privacy-overwegingen grote terughoudendheid. In de relatiesfeer was er nogal wat 
onderlinge onenigheid, hetgeen uit oogpunt van afscherming herhaaldelijk riskante situaties 
opleverde. Verder kan worden vermeld dat de kernleden zo nu en dan samen vertier en 
menselijke warmte zochten. Ook vermaakte men zich met popconcerten van artiesten uit 
het populaire genre en bezocht men gezamenlijk sportevenementen, voornamelijk in de 
sfeer van het ldckboksen. 

Het druggebruik leek binnen de kerngroep niet veel verder te gaan dan incidentele 
hasjconsumptie, met soms wat coke en ecstasy. Verhagen welcte de indruk, zelf weinig op 
te hebben met 'rare drugs'. Hij liet zich tegenover anderen laatdunkend uit over hun 
onverstandige druggebruik, maar hoe het werlcelijk met hemzelf zat is niet vast te stellen. 

De feesten, die met grote regelmaat werden gegeven bij verjaardagen en andere 
gelegenheden, verdienen een aparte besprelcing. Ze vormden bij uitstek de gelegenheid om 
welvarendheid, maar ook gulheid en genegenheid te tonen en trouw te belonen door het 
uitreiken van 'Iclokkies' en voertuigen. Café Het Everzwun was het decor van de meeste 
feesten van de Verhagen-groep, maar soms werden grotere en meer prestigieuze 
etablissementen afgehuurd. 
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Berend Verhagen's verjaardagen zijn telkens een gelegenheid waarbij de hele bende 
bij elkaar komt om te feesten. Op zulke feestjes gaat de deur van de kroeg dicht en wordt 
er een aardigheidje geregeld, zoals een Nederlandstalig bandje of een striptease door een 
escortdame in gehuurd politie-uniform. Honderd gasten zijn op zo'n avond met ongewoon, 
en Berend's vrienden tonen dan hun waardering met een mooi en erg duur cadeau. De 
telefoontaps leveren in de dagen ervoor een aardig inzicht op in de affectieve verhoudin-
gen. Verscheidene compagnons van Verhagen en mensen uit het tweede echelon klagen 
onderling dat ze weinig trek hebben in een feestje, of het zelfs teveel vinden om Berend 
een hand te geven. Omgekeerd is Verhagen echter nooit te beroerd om waardevolle 
medewerkers een mooi cadeau van pakweg duizend gulden te geven voor hun bruiloft of 
hun eerstgeborene. De feesten roepen, zij het naar Hollandse maat, nog de meeste 
associaties op met de Godfather-films. Sommige genodigden laten zich beleefd verontschul-
digen, maar sturen wel een blijk van respect. 

De bruiloft van een `grote jongen' uit het milieu kan in de tonnen lopen. Een topklasse 
hotel wordt afgehuurd, een reeks populaire bands komt spelen en de vele honderden 
genodigden, waaronder dozijnen `zakenrelaties' uit Libanon en Marokko, komen niets 
tekort. Maar met alleen de topdogs zijn in staat om een superbruiloft te vieren. Een 
`eenvoudige' drugkoerier uit het Verhagen-netwerk bleek welvarend genoeg om bij zijn 
trouwerij zowat een compleet chic hotel voor zijn gasten af te huren. Op de gastenlijst voor 
deze bruiloft lcwamen naast talloze bekende wetsovertreders ook namen uit de zakenwereld 
voor. 

Met Kerst pleegt men zich in meer intieme kring met familie en enkele vrienden in een 
motel terug te trekken, voor een paar dagen van rust en bezinning. De familie Verhagen 
ging verder zo'n vier keer per jaar met de familie Hoogduin en andere vrienden op 
vakantie, soms naar Spanje, maar men bracht ook veel tijd door op een vaste camping in 
de buurt van de woonplaats. De vrijetijdsbesteding van de subjecten (overigens een rekbaar 
begrip, omdat 'de handel' altijd doorgaat) is door het ontbreken van informatie helaas maar 
beperkt zichtbaar geworden. Dit is vooral spijtig, wanneer men veronderstelt dat hier 
tovenwereldcontacten' tot ontwikkeling komen. 

normen en waarden 
Over de morele opvattingen van de hoofdpersonen komen we uit de dossiers met veel 

te weten, en ook de geinterviewde rechercheurs hebben hier weinig over te melden. Dit 
is met zo vreemd als het lijkt. Moraal is jets abstracts, het is met direct herkenbaar aan 
bepaalde trefwoorden of waargenomen acties. Het heeft te maken met `wat je kunt maken 
en wat rue', en vereist een interpretatie van gedrag of uitlatingen. De meeste personen die 
over de tap lcwamen waren bepaald geen zedenmeesters, en vanuit een burgerlijk 
gezichtspunt kan men aanstoot nemen aan wat er zoal gebeurt. Het taalgebruik bijvoorbeeld 
van zowel mannen als vrouwen is doorspekt met verwijzingen naar allerlei geslachtelijke 
functies. Toch wordt er wel degelijk gelet op elkaars gedrag wat het aanknopen van sexuele 
betrekkingen betreft. Vrouwen die te lichtzinnig met een kerel in bed stappen worden 
belcritiseerd en soms lijfelijk door andere vrouwen "geplukt", en ook mannen spreken 
elkaar daar onderling op aan: men wil geen onderlinge jaloezie oproepen, er moet 'respect' 
zijn voor elkaar. 

Uit deze en andere voorbeelden spreelct zeker een impliciete moraal betreffende fatsoen 
en trouw, en in het praten over kinderen (dat wil zeggen die schaarse gesprekken die met 
als `ntzd' zijn weggeschreven) klinkt ook een duidelijke visie op opvoeding en gedrag door. 
Bij het bespreken van sommige misstanden in de wereld, zoals kindermishandeling en 
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betekenis 

hebzucht 

geen losers 

armoede, tonen met name de vrouwen een verontwaardiging die oprecht lijkt, en die naar 
goed Hollands gebruik wordt omgezet in een girootje voor een liefdadig doel. 

Ook uit de literatuur komt steeds naar voren dat dieven, drughandelaren en oplichters 
meestal niet normloos zijn; ze hanteren andere normen. In bepaalde opzichten zijn ze 
misschien zelfs meer behoudend dan de gemiddelde burger. Wellicht konden de 
politiemensen in dit onderzoek zo moeilijk een antwoord geven op de vraag naar normen 
en waarden, omdat ze er van uitgingen dat in dit milieu geen waarden gelden en dat het 
er een morele jungle is. Waar het de 'business' betreft, het criminele handelen van de 
mannen onderling, kan dit voor een groot deel kloppen. Er wordt zonder veel scrupules 
bedrogen, gedreigd, gelcnuppeld en soms gemoord wanneer de winst in het geding is. Dat 
betekent echter niet bij voorbaat dat deze delinquenten in hun prive-leven op dezelfde 
manier functioneren. Het lijkt er sterk op, dat bepaalde informatie over de meer 
weerzinwekkende aspecten van 'het werk' aan gezinsleden wordt onthouden. Bij de familie 
kan dan ook een proces van cognitieve dissonantie worden waargenomen: zelfs 
overtuigende bewijzen van betroldcenheid bij gewelddaden worden niet aanvaard, omdat 
men het beeld van de `onschuldige handelaar' niet wil verstoren, de hardwerkende 
huisvader die zijn gezin een rijk verzorgd leven biedt. Het is onzeker of dit ook betekent, 
dat het gedrag van mensen als Verhagen is te beinvloeden door te appeleren aan 
schaamtegevoelens tegenover zijn familie en sociale omgeving. 

Bij deze personen lijkt de fascinatie door luxe bezittingen en de hebzucht die in bijna 
ieder mens schuilt, zodanig overontwiklceld dat men bereid is heel ver te gaan om geld 
binnen te halen. Daarbij laat men zich weinig gelegen liggen aan 'de maatschappij', maar 
dat wil niet zeggen dat de directe sociale omgeving geen betekenis meer heeft. Uit de 
tapgesprekken valt op te maken dat men zich de meningen en opmerkingen van vrienden 
en familie aantrekt, en over de eigen lcinderen spreekt men met een haast sentimentele 
affectie. 

In de gangbare criminologische literatuur wordt de crimineel vaak als een 'loser' 
beschreven, iemand die het niet redt in de `normale' maatschappij en dan overgaat tot 
criminaliteit: het cliché-beeld van de kansarme allochtone straatrover, de zwakbegaafde 
patser of de oudere, versleten junk. Het soort wetsovertreders waar we het hier over 
hebben ziet zichzelf echter totaal niet als probleemgeval, maar als geslaagde `vrije jongen'. 
Misdaad is in hun beleving een bijzonder logische en verstandige bezigheid. Voor een beter 
begrip hiervan bicdt de Amerikaanse mafia-literatuur meer aanknopingspunten. 

Wat normen en waarden betreft wijst deze literatuur op de atkeer van een geregeld, 
arbeidzaam leven: mafiosi zijn typische `vrije jongens'. Ook `onze' wetsovertreders 
spraken meewarig over mensen, die in de tredmolen van het kostwinnerschap zijn 
terechtgekomen en een maand moeten `sappelen' voor drieduizend gulden. Dit kan mede 
verklaren, waarom Verhagen en zijn compagnons geen omvangrijke legale structuren zoals 
winkels of bedrijven opzetten. Voor zover er in hun thandel' routinewerk verricht moet 
worden, zoals achter de bar staan of receptionist op het Icantoof spelen, worden daarvoor 
tegen bodemtarief 'sulckels' ingehuurd die af en toe een graantje mogen meepikken. Het 
idee om zelf als een soort Van der Valk in een eigen zaak te staan, roept bij iemand als 
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Verhagen ronduit weerzin op. En hij was nog Met zover, dat hij een complete zaak voor 
een paar miljoen overnam en de uitbating aan een ander overliet. 

Over de levensfilosofie en motivaties die aan georganiseerde criminelen worden 
toegeschreven, is vooral vanuit conservatieve hoek het een en ander naar voren gebracht 
dat opmerkelijk goed aansluit bij de waarnemingen in ons onderzoek. De politicoloog Peter 
Lupsha en andere Amerikaanse auteurs, met name uit de hoek van de wetshandhavers, 
verzetten zich vanuit een rational choice-optiek tegen de opvatting dat georganiseerde 
criminaliteit voortkomt uit een gebrek aan maatschappelijk en economisch perspectief. 
Volgens hen maken mensen een doelbewuste keuze voor een carriere in de georganiseerde 
criminaliteit, gemotiveerd door hebzucht, een afkeer van werken en een conventioneel 
leven, en een drang naar fun, thrills en het snelle geld. Als bewijs voeren zij aan, dat 
bepaalde mensen met een goede opleiding en alle mogelijkheden voor een normale carriere 
toch lciezen toch voor het criminele bestaan. 

sukkels en slimme jongens 
Hoewel het een sociale wetenschapper nogal simplistisch in de oren klinkt, is de 

manier waarop Lupsha deze invalshoek uitwerkt aantreldcelijk, en als conventional wisdom 
zeer herkenbaar voor pralctijlcmensen. Hij benoemt de cynische levensfilosofie van veel 
criminelen als het 'sucker'-concept. De redenering gaat ongeveer als volgt: 
(1) er zijn nou eenmaal sukkels ('suckers') en slimme jongens ('wise guys'); 
(2) corruptie en bedrog vind je op alle niveau's, en de grootste vissen zorgen het best voor 

zichzelf; 
(3) als je buiten het dominante waardensysteem staat, en er toch naar leeft ben je een 

sulckel. So better be a wise guy. 
De hierin besloten minachting voor 'burgers' lijkt een rechtvaardiging te vormen om 

misbruik van ze te maken. Lupsha ziet dit als een pervers aspect van Amerikaanse 
waarden: only "suckers" work, and (..) in our society, one is at liberty to take "suckers" 
and seek easy money, just as one is at liberty to be one. De ostentatieve manier waarop 
de wetsovertreders hun rijkdom ten toon spreiden en systematisch misbruik maken van 
sociale voorzieningen zoals de huursubsidie, ook als dit financieel totaal oninteressant is, 
en de manier waarop Verhagen keer op keer zijn naieve handelspartners uitkleedt passen 
naadloos in het sucker-concept. Het symbool van deze mentaliteit is de geheven 
middelvinger. 

Maar de hierbij opkomende morele verontwaardiging behoeft relativering, want het 
is maar de vraag in hoeverre criminelen zich hierin nog onderscheiden van veel 
`respectabele' .  burgers. Om de truuk met de huursubsidie als voorbeeld te nemen: daaraan 
is op zich niets illegaals te ontdelcken. Het is zelfs zeer gebruikelijk onder welgestelden om 
op papier vrijwel geen inkomen te hebben en alle bezit in B.V.'s onder te brengen, om op 
die manier de fiscus te ontwijken en —inderdaad— huursubsidie te lcunnen ontvangen. Een 
moreel onderscheid tussen eerlijke burgers en uitgekookte criminelen is daarom al snel 
misleidend: de `sucker-filosoof vindt moeiteloos argumenten voor zijn zienswijze. 

zakkenvullers 
Er gaat dan ook een° moreel probleem verscholen achter de discussies over 

georganiseerde misdaad en corruptie: de loyaliteit aan de gemeenschap komt onder druk 
te staan. Succesvolle wetsovertreders geven 'het slechte voorbeeld', en dat voorbeeld kan 
in een samenleving die de mensen aan de `onderkant' weinig te bieden heeft, wel eens 
onverwacht aantrekkelijk blijken. Dit verschijnsel is op termijn zeker zo ondermijnend als 
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de veronderstelde Infiltratie van de bovenwereld'. Wanneer inhaligheid en het mateloos 
najagen van meer luxe de morele boodschap wordt die de bovenlaag van de gemeenschap 
uitdraagt, is het niet moeilijk te begrijpen dat velen bij de 'slimme jongens' willen horen. 
Niemand wordt immers graag voor een sukkel versleten. De . maatschappelijke elite, grote 
industrielen maar ook topambtenaren dragen door exorbitante salariseisen het beeld uit van 
zalckenvullers die de minder bedeelden manen tot zuinigheid, en ze geven zo in zekere zin 
hetzelfde voorbeeld als Verhagen. 

Het cynische egoIsme van de wetsovertreder is hoogst eigentijds, en Berend Verhagen 
behoort daarom in feite tot een culturele voorhoede, wier levenshouding door steeds meer 
mensen wordt overgenomen. lets soortgelijks geldt voor de rol van geweld. Verhagen en 
zijn 'gabbers' leven in een atavistische wereld, waarin geweldsgebruik nog altijd een 
normale zaak is. Dat is weer hoogst modern aan het worden, nu steeds meer jeugdigen 
tegen wil en dank die ervaring delen. 

Deze constateringen zijn voor de wetshandhavers niet vrijblijvend. Met het oog op de 
vaak onderschatte symbolische functie van de politie in de samenleving, is het van belang 
om frequenter en zichtbaar te intervenieren in het leven van criminelen. Het ten toon 
spreiden van crimineel succes kan worden gezien als een voortdurende uitdaging aan de 
samenleving, een benadrukken van de superioriteit van de criminele levensstijl: een 
opgeheven middelvinger. Vanuit dat perspectief neemt de politie als het ware de rol van 
beschermer van de `sukkels' op zich, van de gewone burger die zich aan de regels houdt. 
Telkens wanneer delinquenten worden opgesloten en financieel `geplukt', bevestigen politie 
en justitie de burger in het idee dat hij verstandig is met zijn keuze om zich 'neftes te 
gedragen'. Zo een stimulans is nodig: mensen zijn bereid zich aan de regels te houden als 
anderen dat ook doen, maar al te goed is buurman's gek. Deze ideologische component van 
rechtshandhaving verdient het, om als zodanig te worden benoemd: de politie draagt bij 
aan de instandhouding van de geregelde samenleving en kan daar trots op zijn. Veel 
politiemensen halen uiteindelijk hun motivatie uit een gevoel van solidariteit met `de 
mensen in de buurt', die niet hebben gevraagd om allerlei narigheid en ellende. 

jargon en symboliek 
In de literatuur over georganiseerde criminaliteit is het symbolisch/subculturele aspect 

vaak met enige mystiek overgoten, zeker warmeer het over de Mafia gaat. Van het 
hanteren van symboliek is uit de onderzochte dossiers echter weinig gebleken, en naar 
subtiele dreigingen zoekt men tevergeefs. In grote lijnen is de cultuur oer-Hollands, en men 
is nogal direct in zijn uitingen: het taalgebruik is vaak ruw en plastisch. Het veelvuldige 
gebruik van bijnamen heeft een functie in de communicatie: in telefoongespreklcen, ook de 
minder geheimzinnige, is te merken dat men personen aanduidt met een bijnaam of een 
omschrijving om te vermijden dat de precieze identiteit direct aan anderen bekend wordt. 
Zodra een telefoongesprek inderdaad over een clandestien onderwerp gaat, leidt het 
versluierend taalgebruik ook bij de deelnemers niet zelden tot verwarring en misverstanden. 
Van een uitgewerlcte set codes was, behalve voor telefoonnummers en dergelijke bij 
operaties, weinig te merken. Sommige criminelen hanteerden ronduit ridicule codes: 
"videobanden" voor paldcen hasjiesj is al doorzichtig, maar wanneer een boef zijn familie 
over de telefoon vraagt om even "negen T-shirten" in een sporttas te doen, die in de kluis 
liggen, valt er weinig meer te raden. 
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De Amerikaanse antropoloog Francis Ianni, die participerend onderzoek deed naar een 
Cosa Nostra-familie, gaf een pralctische invulling aan de sociologisch-antropologische 
benadering door naar de 'code' te zoeken die het gedrag en de relaties van mafiosi zou 
beheersen. Vertaald naar ons onderzoek zou .  een dergelijke code bijvoorbeeld aangeven hoe 
ver criminelen kunnen gaan bij het onderlinge bedriegen. Het is echter met mogelijk 
gebleken om hierover uitsluitsel te krijgen, en het is zelfs de vraag of een dergelijke regel 
bestaat, laat staan dat er overeenstemming over de naleving zou zijn. leder lijkt zelf in te 
schatten hoeveel speelruimte zijn macht en behendigheid hem bieden. Relatief zwakke 
figuren zoeken dekking bij grotere spelers of worden genadeloos uitgekleed, maar ook de 
`grote jongens' moeten soms machteloos toezien hoe er onder hun duiven geschoten wordt. 
Meer sancties dan het loslaten van een kudde ingehuurde geweldenaars, die links en rechts 
mensen bedreigen hebben ze niet. In een dergelijke jungle blijken individuele, uitzonderlijk 
gewelddadige mensen, die de indruk wekken dat er een steekje bij hen los zit, in staat te 
zijn om ook de grootste crimineel angst aan te jagen. Een `morele code' is dan ver te 
zoeken. 

imago-management 
Net zoals een gewone zakenman moet de criminele ondernemer het grotendeels hebben 

van zijn reputatie. De literatuur wijst erop dat die bewust dubbelzlimig kan zijn: als 
potentieel partner moet de crimineel een betrouwbare indruk maken, maar als afperser en 
vreeswekkend figuur is eerder een ongunstig en onberekenbaar imago gewenst. Elders 
werd al opgemerkt dat het imago van Berend Verhagen hem soms hinderde bij het vinden 
van zakenpartners, maar daarvoor konden Jongman en Ferwerda naar voren worden 
geschoven. Verhagen stond van zijn kant borg voor een geloofwaardige geweldsdreiging, 
en die was vooralsnog afdoende. 

Tegenover de buitenwereld zou een onopvallend, beschaafd imago of een beeld van 
welvarende macht de voorkeur hebben. De mannen van de Verhagen-groep waren echter 
zoals gezegd nogal slordig gekleed, zij het dat de gouden kettinkjes en dure horloges wel 
aangaven dat men Met met armoedzaaiers te doen had. Over de contacten met wat we! als 
'de bovenwereld' wordt aangeduid maakte men zich weinig zorgen. Daarvoor was Willem 
Hoogduin ingehuurd, die in zijn act van 'cloorsnee zakenman' tamelijk geloofwaardig 
overkwam. In de business waar men normaal opereerde, dat wil zeggen de voertuigen- en 
botenhandel, was uiterlijk sowieso van minder belang dan financiele geloofwaardigheid. 
De voortdurende beschikbaarheid van wat grote coupures deed hier wonderen. Het feit dat 
men in beperkte kring bekendheid genoot als crimineel leek nooit een probleem. 

geen film-aspiraties 
Bij het cultiveren van een crimineel imago spelen media-beelden vaak een belangrijke 

rol. In de mafia-literatuur wordt herhaaldelijk gewezen op de invloed die de Godfather-
films hadden: menige would-be gangsterbaas probeerde het rolmodel van Don Vito 
Corleone te imiteren. Ook in Nederland zijn voorbeelden bekend van grote criminelen die 
zich kleedden en gedroegen als filmfiguren, maar aan dat soort lichtzinnigheid heeft 
Verhagen geen boodschap. Hij kan zich echter wel lcwaad maken als mensen onvoldoende 
"respect" tonen voor hem als mens en zakenman. Als iemand denkt dat hij een doetje is, 
timmert hij er bovenop. 
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7. Bredere context 

De vierde dimensie van ons analyseschema omvat de markt, de overheid en het 
ftinctioneren in criminele netwerken. Over de markt is met name in hoofdstuk 4 al het 
nodige opgemerkt, en de overheid komt in hoofdstuk 8 aan de beurt. Het criminele macro-
netwerk waarin de Verhagerz-groep opereerde, kan in een openbaar rapport als dit niet in 
detail worden beschreven. Daarom is er hier voor gekozen om ons te beperkingen tot enige 
analyse: alleen de bevindingen, gebaseerd op het feitenmateriaal worden globaal 
weergegeven. 

strategisch criminaliteitsbeeld 
Zoals bekend maakt de politie zelf al een aantal jaren overzichten van criminele 

groeperingen op landelijk en ressortsniveau. Helaas werd daarbij tot dusver, voor zover 
door de onderzoeker viel na te gaan, nauwelijlcs aandacht besteed aan de onderlinge 
samenhang tussen de waargenomen groeperingen. Door de beperkte doelstelling van dit 
onderzoek was het niet mogelijk om toegang te krijgen tot landelijke misdaadanalyses, of 
ander materiaal dat niet in zeer directe relatie tot 'Ferrari' staat. Gelulckig lcreeg de 
onderzoeker wel de beschikking over een ressortelijk criminaliteitsbeeld, vervaardigd ten 
tijde van het Ferrari-onderzoek. Dit vertrouwelijke rapport beschrijft op basis van gegevens 
van de RCID's en de Herkenningsdiensten het `landschap van criminele organisaties', en 
biedt zodoende enig inzicht in het kennisniveau bij de politie ten tijde van de aanvang van 
het Ferrari-team. 

Het rapport toont aan dat de toenmalige visie 4van de RCID's op het criminele 
landschap er nogal ver naast zat. Om te beginnen stonden noch de eerder genoemde groep-
Koenen, noch de groep-Verhagen als zodanig in het rapport vermeld. Bij navraag bleek dit 
niet te zijn gedaan om het embargo-onderzoek te beschermen. Op basis van de kennis, 
opgedaan in het Ferrari-onderzoek valt onmiddellijk op dat een groot deel van de RCID-
informatie sterk verouderd was. Verder komen mensen die door het team als `groor 
werden ingeschat in het geheel niet voor in de RCID-bestandsopname, of ze nemen een 
ondergeschikte plaats in als lid van een bende die geleid wordt door een 'lcleine jongen'. 
Een in het rapport opgevoerde zeer grote, internationaal actieve en sterk bedreigende groep 
waarvan prominente Verhagen-groepsleden deel zouden uitmaken, werd door Ferrari 
helemaal niet waargenomen. Ook in andere opzichten is deze strategische rapportage van 
enige jaren geleden dermate gebrekkig en vertekenend, dat het waarschijnlijk geldverspil-
ling zou zijn wanneer men hierop recherche-onderzoeken zou hebben opgestart. Wat de 
betekenis van die constatering voor de huidige situatie is, kan de onderzoeker niet 
beoordelen. 

de `apenrots-hypothese' 
De politie meent evenwel een tamelijk duidelijk beeld te hebben van de criminele 

netwerken. Een lid van de teamleiding schilderde tijdens een interview het volgende beeld 
van de Hollandse criminele hierarchie. Aan de top staan volgens hem ongeveer een dozijn 
`grote jongens', de multi-miljonairs. Deze elite houdt zich bewust beperkt in aantal, omdat 
de spoeling dun is. 

Daaronder zag deze rechercheman een laag van `aannemers', figuren met een bepaalde 
specialisatie in bijvoorbeeld het organiseren van transporten, maar ook opportunisten die 
paklcen wat ze kunnen krijgen. Zij zijn alien miljonair, maar met name voor hun protectie 
blijven ze altijd afhankelijk van de bovenste bag. "Zodra je grotere hoeveelheden hasjiesj 
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gaat binnenbrengen moet je bij iemand horen,. bij een organisatie die je dekt tegen rippen 
en die kan zorgen dat je Met wordt uitgeschakeld." Deze `aannemers' beschildcen over een 
min of meer vaste kring van medewerkers, die bijvoorbeeld in transport, in witwassen, in 
de gok of anderszins zijn gespecialiseerd. 

Deze tussenlaag stuurt de jongens aan-  die per klus kunnen worden ingeschakeld, en 
die een groot deel van het feitelijke werk doen. Zulke `uitvoerders' zijn verantwoordelijk 
voor de projecten die ze draaien: als het goed gaat kunnen ze opklimmen, als het door hun 
schuld misgaat kan het ze letterlijk de kop kosten. De rechercheman somde een rijtje 
namen op, om te illustreren dat dood en verdwijning hierbij reeele opties zijn. Op dit 
onderste niveau zitten de jongens met de BMW's, zoals de gebroeders Stoet, en ook de 
kapiteins. 

Volgens deze geinterviewde spreken deze jongens als verdachte of informant zelf ook 
over `organisaties' waar ze bijhoren. "Nederland is verdeeld onder de heel grote jongens, 
en je weet feilloos wanneer je over de grens gaat", zo licht hij toe. "Als een jongen van 
Verhagen geript wordt, heeft Verhagen een probleem". 

meer diffuus 
Het is voor de onderzoeker met eenvoudig om dit heldere beeld van de `criminele 

apenrots' te toetsen aan de praktijk, temeer daar het kennisdomein in dit onderzoek (de 
Ferrari-dossiers) in al zijn omvang van 12 streldcende meter nog altijd slechts een beperkte 
blik biedt op de criminele wereld. De waarnemingen in dit onderzoek leveren geen 
regelrechte falsificatie van de `apenrots-hypothese' op, maar wel wordt duidelijk dat de 
situatie heel wat minder stabiel is. Binnen de Verhagen-groep deed menigeen voor een deel 
zaken, die wat opbrengst en risico betreft nadrukkelijk voor eigen rekening waren. Dit gold 
zeker voor alle kernleden. De groep deed met name voor wat de distributie van partijen 
hasjiesj betreft voortdurend zaken met kleinere groepjes of zelfs eenlingen, die weinig meer 
leken te vertegenwoordigen dan hun connectie met verdere afzetkanalen, bijvoorbeeld in 
het buitenland. Meestal werd Met duidelijk dat zulke kleine spelers tij iemand' hoorden 
en daarom bijvoorbeeld schatplichtig waren voor een deel van hun gewin. Dergelijke 
kleinere spelers investeerden ook in grote importprojecten, en voor een deel met kennelijk 
succes. Niet iedereen werd door Verhagen uitgekleed. 

In feite is het beeld meer diffuus dan de `apenrots-hypothese' suggereert. Enige vorm 
van strategisch overleg tussen de werkelijk `grote jongens' is Met waargenomen. Dit kan 
zijn doordat het Ferrari-team hier geen zicht op kreeg, maar de incidentele contacten van 
kernleden van de Verhagen-groep met leden van andere grote groeperingen die werden 
waargenomen lieten geen strategisch afgewogen aanpak zien. Het ging vaak eerder 
onhandig, toevallig en enigszins schichtig. Na afloop belde dan een zware jongen een ander 
kernlid op, en sprak enigszins giechelig over "die wouzen" van de concurrentie. Men lijkt 
soms samen wat te "rommelen", maar van grote en !anger lopende gezamenlijke projecten 
is niets zichtbaar geworden. 

drugnetwerk 
Het grotere drugnetwerk waarin de Verhagen-groep opereerde bestond uit contacten 

met ten minste een twintigtal groepen en individuen in het hele land, waaronder vrij veel 
criminele (ex-)woonwagenbewoners. Er zaten echter ook welzijnswerkers tussen en een 
lcruidenboer, die als `makelaar' naar de bronlanden fungeerde. Lang met alle min of meer 
prominente en bekende hasjhandelaren op de Nederlandse markt zaten in dit specifieke 
contacten-netwerk. 
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de voertuigenhandel 
Een tweede netwerk waarin met name Verhagen zelf actief was is het voertuigencir-

cuit. Hierin treffen we zowel `vrije jongens' met voertuigensloperijen aan, als enkele meer 
gerenommeerde bedrijven waarmee Verhagen innige banden onderhield. Verscheidene van 
deze `gerenommeerde bedrijven' stonden, ondanIcs hun impcisante omzet en mooie gevel, 
bij de politie en controlerende instanties ongunstig bekend vanwege fraudezaken en andere 
problemen. Er werd onderling druk in dure voertuigen gehandeld, en Verhagen had uit 
voorzichtigheid ten minste een half dozijn pronkstukken bij andere handelaren onderge-
bracht. In hoeverre in dit circuit werkelijk sprake was van criminele praktijken valt uit de 
dossiers niet op te maken, maar er is enige overlap met het hasjnetwerk. 

de hasjkapiteins 

omgangsvormen 

Het derde circuit dat voor de groep van groot belang was is het `natte netwerk' van 
avontuurlijke zeevarenden. De hasjhandelaren blijken voor hun nautische trajecten 
afhanlcelijk te zijn geweest van ruim een half dozijn kapiteins, die in staat en bereid waren 
om de contrabande te vervoeren. De meeste van deze zeeschuimers waren tamelijk 
marginale figuren. Hun gebrek aan discretie en professionaliteit, maar ook de botte 
behandeling die hen vanuit de Verhagen-groep te beurt viel, leverden herhaaldelijk grote 
veiligheidsproblemen op. Met een aantal van deze zeelieden liep het slecht af: ze werden 
opgebracht, en Icwamen voor langere tijd in een buitenlandse cel terecht. Op het laatst had 
men dan ook moeite om nog geschikte kapiteins te vinden. 

Omdat de meeste kapiteins Met getapt en geobserveerd werden, wordt uit de Ferrari-
dossiers niet duidelijk in hoeverre ze onderlinge relaties onderhielden. Enkele van hen 
kenden elkaar in ieder geval. De meeste kapiteins hadden ervaring met hasjtransporten en 
andere onduidelijke lading, zoals wapentransporten in het Midden-Oosten. Een 
legendarische kapitein voer al sinds de jaren veertig achtereenvolgens voor de Italiaanse 
mafia, het Algerijnse en Griekse verzet en Libanese krijgsheren, en hij had met succes de 
kanonnen van de Franse marine getrotseerd. Sommigen zijn medisch afgekeurd of `aan 
lager wal' geraakt, anderen zien de smoldcel eenvoudig als een prima broodwinning. De 
contacten met de Verhagen-groep kwamen doorgaans via-via tot stand, waarbij met name 
Ferwerda en in mindere mate Jongman het initiatief namen. 

Uit de bestudering van de telefoontaps valt het een en ander af te leiden over de 
manier waarop onderlinge contacten worden gelegd en onderhouden. Zonder tiler op details 
in te gaan lcunnen we tot enlcele algemene conclusies komen. 

De contacten verlopen over het algemeen opmerkelijk soepel en genivelleerd. Vrijwel 
iedereen die tot het macro-netwerk behoort, lijkt elkaar te lcunnen bellen zonder al te veel 
rekening te houden met hierarchic of affiliatie. Soms wordt achteraf wel geinformeerd naar 
de achtergrond van een niet direct bekende beller. Voor personen nit het buitenland gelden 
andere regels: die worden bij gelegenheid aan het lijntje gehouden en misleid. Berend 
Verhagen zelf wordt door tientallen verschillende mensen gebeld en belt die zelf ook. Of 
er zaken worden gedaan is evenwel een andere kwestie: daarin is Verhagen selectief, en 
de eventuele uitvoering wordt meestal overgelaten aan Hoogduin of andere handlangers. 
Verhagen houdt wel vrij direct toezicht zodra er wordt beslist over grotere geldbedragen, 
zoals de verkoop van een duur voertuig of een schip, of over een investering die Willem 
Hoogduin met de financiele adviseurs heeft voorbereid. 
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macht en betrokkenheid 
De macht in het netwerk berust duidelijk bij enkele beslissingnemers, die hun gezag 

baseren op geld, initiatief, organisatievermogen en in laatste instantie op een geloofwaardig 
geweldspotentieel. Verhagen handelt als het ware in initiatieven en projecten en wordt in 
het netwerk geaccepteerd als een zwaartepunt. Anderen draaien als motten om hem heen 
en raken soms aangebrand. Een aanzienlijk deel van zijn effectiviteit ontleent Verhagen aan 
het inzetten van anderen. Hij weet de kwaliteiten van iemand als Hoogduin, netwerkspecia-
list op vele fronten, ten eigen voordele aan te wenden en geeft hem `Icapitaar en gezag in 
handen om zaken mee te doen. Voor veruit de meesten is tij Verhagen horen' echter geen 
'voile baan'. Zelfs mensen die full-time in dienst lij ken, houden er eigen handeltjes op na. 
Voor de scheepsjongens, de verpalckers en de koeriers is Verhagen's handel waarschijnlijk 
de voornaamste inkomensbron, maar hoe meer perifeer men (van Verhagen uit gezien) in 
het netwerk zit, hoe minder men 'tot de groep' behoort. 

Rippen, dat wil zeggen het van elkaar stelen door criminelen, is een veel voorkomend 
verschijnsel waar ook Verhagen zich vermoedelijk indirect aan bezondigde. Hierop wordt 
met veel misbaar gereageerd, maar tegelijk lijkt een geslaagde rip ook aanzien op te 
leveren. Verder wegen familie- en oude vriendschapsbanden weliswaar zwaar, maar er zijn 
meerdere voorbeelden waarbij Verhagen zijn verwanten en `bloedgabbers' op een zijspoor 
dirigeert zodra ze uit de gratie zijn. Recrutering verloopt wel vaak via verwantschapsrela-
ties. 

Veel van de contacten van met name Berend Verhagen (waar vanwege de dichtheid aan 
taps het beste zicht op was) gingen terug op oude vriendschappen, soms tot in de 
schoolbanken, en we zien dan ook veel gezamenlijk daderschap bij eerdere delicten. 
Contacten met wat we! als 'de bovenwereld' is aangeduid waren er nauwelijks, behalve via 
Willem Hoogduin's financiele en onroerend goed-netwerk. Het kan echter met worden 
uitgesloten dat dergelijke contacten zich juist ontwildcelden op de terreinen waar geen zicht 
op was, zoals in de vrijetijdsbesteding en de weekenden. Verscheidene rechercheurs gaven 
aan, dat de sportscholen en de draf- en rensport het decor vormden voor menige 
verrassende ontmoeting tussen jongens uit 'het milieu' en heren uit `een voortreffelijk 
milieu'. 

het netwerk in kaart gebracht: methodologische bevindingen 
Door de specifieke wijze van data-opslag en de omvang van de bestanden was het 

lastig om zowel een traditionele telefooncontacten-analyse als een sociale netwerkanalyse 
uit te voeren. Desondanks kan de conclusie worden getrolcken dat relatieschema's, afgeleid 
uit de telefonische contacten zoals vastgelegd in de Ferrari-database, opmerkelijke 
verschillen vertonen met de reconstructie van het netwerk die is vervaardigd op basis van 
een lcwalitatieve analyse van de dossiers. Dit betekent in ieder geval dat met te lichtvaardig 
moet worden vertrouwd op automatisch gegenereerde netwerkschema's. 

beperkingen van de gebruikelijke netwerksoftware 
De mogelijkheden van het voor misdaadanalyse veelgebruikte Analyst's Notebooks-

pakket om grote hoeveelheden data te verwerken bleken nogal beperIct te zijn. Bij een 
netwerk met meer dan twintig elementen werd het geheel al zeer onoverzichtelijk, zodat 
sterk moest worden gefilterd. Uit de experimenten voor dit onderzoek valt te concluderen 
dat de telefoontap geen betrouwbaar instrument is om iemand's contacten-netwerk objectief 
te reconstrueren, laat staan om zijn relatieve betekenis in een netwerk vast te stellen. Het 
aantal gesprekken hangt sterk van de persoon en zijn omstandigheden af. Zo nemen 
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vrouwen vaak gespreklcen voor hun man aan, waardoor ze een prominente plaats in de 
computertekeningen innemen, ofschoon hun feitelijke rol in het criminele gebeuren van 
weinig betekenis is. Sommige mannen die in de automatisch gegenereerde analyse als 
drulcke netwerkers naar voren komen, worden door iedere ingewijde als marginaal 
omschreven. lemand die in het schema relatief een buitenstaander lijkt is in feite een 
sleutelfiguur. Net  felt dat iemand onder de tap zit, maakt die persoon kwantitatief gezien 
direct tot een belangrijke netwerkspeler. De wetsovertreder die er in slaagt om zijn 
traceerbare telefoongebruik te beperken lijkt dan ook in het voordeel, eenvoudig omdat hij 
beduidend minder opvalt. 

Ten slotte moet worden vastgesteld dat de duidende beschrijvingen in de voorafgaande 
paragrafen, waaruit sub-netwerken, financiele circuits en een `nautisch netwerk' naar voren 
komen, niet zijn af te leiden uit de netwerken die op basis van de tap-database zijn 
getekend. Ervan uitgaande dat de voorstelling van zaken zoals die door de onderzoeker is 
gegeven berust op de professionele verwerking en interpretatie van een groot aantal 
Icwalitatieve gegevens, betekent dit dat de gebruikelijke netwerkanalyses met behulp van 
Analyst's Notebooks tekort schieten, als het erom gaat een nauwkeurig en correct beeld van 
het onderzochte fenomeen te geven (in dit geval de Verhagen-groep en omgeving). Dit 
heeft vanzelfsprekend ook beduidende consequenties voor de validiteit van wetenschap-
pelijke onderzoeken, die uitsluitend misdaadanalyse-rapportages als bron gebruiken en niet 
teruggaan naar het basismateriaal. 

sociale netwerkanalyse moeilijk uit te voeren 
Hoewel de onderzoeker voornemens was om de methode van sociale netwerkanalyse 

toe te passen op de gegevens uit de telefoon-database van het Ferrari-team, is het hier 
uiteindelijk niet van gekomen. Dit had deels te maken met de problematische aard van de 
data: een zeer grote database van tienduizenden records, met individuen die onder vier of 
vijf verschillende codenummers voorkomen, en een codering van beller en gebelde die niet 
consequent is toegepast. Verder was de beschikbare software niet geschikt voor een 
dergelijke analyse. 

Van in de sociale netwerkanalyse veelgebruikte technieken als de 'network density', 
'centrality', 'path distance' en mate van `betweenness' is daarom in dit onderzoek geen 
gebruik gemaalct. Gegeven de omstandigheden zou dit waarschijnlijk geen nieuwe inzichten 
opleveren, en wanneer zulke schijnbaar precieze berekeningen in feite op zeer fragiele data 
berusten, omdat de omvang van het netwerk onduidelijk bleef en de informatie over de 
onderlinge contacten verre van volledig was, creder je een schijnzekerheid waarbij niemand 
is gebaat. 

Wel is, overeenkomstig de inzichten die zijn uiteengezet in de notitie hierover die de 
onderzoeker in 1994 schreef, gebruik gemaakt van het gedachtengoed van de sociale 
netwerkanalyse. Bepaalde concepten hieruit bleken zeer bruikbaar, al kan dit in een open 
rapportage uiteraard niet gedetailleerd worden aangetoond. Zo bleek het mogelijk om de 
"gedeelde waarden, belangstelling en karakteristieke gedragseigenschappen" die ten 
grondslag liggen aan de samenwerking in netwerken, op basis van het dossiermateriaal 
feitelijk te onderzoeken en beschrijven. Ook de "sociale en fysieke druk" die de keuzes en 
handelingen van individuen beInvloedt werd empirisch zichtbaar, en bleek van directe 
invloed op de activiteiten vanuit de groep. 

De in de netwerkbenadering bekende 'weak ties', de zwakke verbanden, bleken in de 
pralctijk moeilijk vast te stellen. Er kon worden geconstateerd dat bepaalde sleutelfiguren 
zo nu en dan telefonisch en fysiek contact met elkaar hadden, maar over de precieze 
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frequentie, inhoud en betekenis van die contacten was vrijwel niets te vinden. Verder 
bestonden er incidentele contacten met Onbekende personen, die blijkbaar toegang hadden 
tot vertrouwelijke informatie zoals politiegegevens. Dit .kan men als een 'weak tie' 
bestempelen, en het is duidelijk dat zo'n zeldzaam contact-uit oogpunt van afscherming 
buitengewoon belangrijk is voor de groeperirig. De analist dient op zulke `zwaldce 
verbanden' alert te zijn, maar hiervoor is het met nodig om de hele methodologische 
bagage van de netwerkanalyse uit de kast te halen. 

verwachte `mafia-gedragspatronen' niet aangetroffen 
Op basis van buitenlands wetenschappelijke onderzoek naar de mafia was te 

verwachten, dat er in een onderzoek als dit een systeem van verplichtingen en `sociaal 
krediee zichtbaar zou worden. Hier en daar lijkt jets dergelijks zich inderdaad voor te 
doen, maar dan ging het toch voornamelijk om financiele verplichtingen en schulden. 
Verder bracht bewezen loyaliteit door bijvoorbeeld het uitzitten van gevangenisstraf met 
zich mee, dat men normaal gesproken op nieuwe lucratieve klussen kon rekenen. Van het 
karalcteristieke inroepen van `tegoeden' (favors'), diensten en wederdiensten die men 
elkaar bewijst, is echter opvallend weinig te merken. Een dergelijk `mafioos' verschijnsel 
lijkt daarmee vooralsnog in de Nederlandse context van minder belang. 

In de sociale netwerk-literatuur wordt onder meer gesproken over informele macht op 
basis van een rijkdom aan contacten. Op .  basis van hun vastgestelde intensieve en 
veelvuldige contacten zouden bepaalde personen moeten worden aangemerkt als machtige 
netwerkers. In werkelijkheid was de macht van zulke mensen in het onderzochte criminele 
netwerk echter nagenoeg nihil. Een netwerk-kunstenaar als Hoogduin bijvoorbeeld werd 
weliswaar erkend als vertegenwoordiger van Verhagen, maar uit zichzelf had hij weinig 
in te brengen. Verhagen zelf had vrij veel contacten, maar de operationele aansturing die 
via Hoogduin in de richting van het drugkoerier- en het financiele subnetwerk liep, is een 
goed voorbeeld van indirecte netwerk-contacten die zeer effectief zijn en Verhagen's macht 
en reikwijdte beduidend vergroten. 

de `netwerk-makelaar' 
Uit de literatuur over sociale netwerkanalyse is een hypothetische figuur te destilleren, 

de broker, de `criminele makelaar' die verschillende groepen met elkaar in contact brengt. 
In de Ferrari-dossiers zijn inderdaad dergelijke figuren aangetroffen. Zo was er een 
Palcistaan, die als een `handelsreiziger' in drugs grote Nederlandse groeperingen in contact 
bracht met Palcistaanse en Libanese leveranciers. Een vergelijkbare figuur is de eerder in 
dit hoofdstuk genoemde kruidenman, die al vele jaren Nederlandse hasjhandelaren in het 
Midden-Oosten introduceert. Ook anderen, zoals een `mechanicien', een financieel adviseur 
en een nautisch organisator lijken op verschillende manieren de rol van broker te hebben 
vervuld. 

de uiteindelijke netwerk-kaart: een compromis 
De beperkingen van een in twee dimensies getekende netwerk-kaart werden in de 

praktijk duidelijk. De onderlinge relaties hadden verschillende dimensies: affiniteit, 
verwantschap, zakelijke banden, vijandschap, bedrog, uitbuiting. Er liepen stromen van 
geld en goederen, maar ook van zeggenschap en dreiging. In de uiteindelijke tekening (zie 
aanhangsel 3) is gekozen voor het weergeven van drie soorten relaties: zakelijk/crimineel, 
affiniteit en verwantschap. Deze geanonimiseerde kaart geeft, om identificatie te vermijden, 
slechts een deel van het netwerk aan. De verschillende sub-netwerken zijn moeilijk 
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zichtbaar te maken in een simpele kaart, en niet alles kan worden aangegeven zonder dat 
het geheel ondoorzichtig wordt. Daarbij speelde de tijdsfactor een grote rol: het Verhagen-
netwerk bleek een zeer dynamisch geheel. De organisatoren kozen telkens uit de 
beschikbare netwerkparticipanten per project verschillende medewerkers, waarvan 
sommigen breed inzetbaar waren, terwijI de specialisten voor 'bun kunstje' werden 
ingehuurd. Belangrijke ontmoetingsplaatsen als de kroeg 'Het Everzwijn' en het kantoor 
in Romnzeldam zijn niet goed weer te geven als knooppunten in het netwerk, maar zouden 
eigenlijk boven (of onder) de tweedimensionale tekening moeten worden geplaatst, als 
communicatiekanalen, faciliteiten waar contacten tot stand komen en worden onderhouden. 
In de tekening zijn de mensen die vaak in het kantoor of Het Everzwijn Icwamen, met 
kleuren aangegeven. 

De uiteindelijke tekening geeft alleen die contacten weer die over een bepaalde periode 
min of meer bestendig waren. Net  duidelijke risico hiervan is natuurlijk dat de weak ties, 
de waardevolle en misschien cruciale zeldzame contacten, mogelijk onzichtbaar worden. 
Met name deze `dunne talcken' zijn in de vertaalslag naar een geanonimiseerde tekening 
gesnoeid. 
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8. Overheidsoptreden 

Dit hoofdstuk over het functioneren van het Ferrari-team is met zonder problemen tot 
stand gekomen. De vierde onderzoeksvraag richt zich weliswaar op methoden, tactieken 
en middelen van de opsporing, maar met name vanUit de begeleidingsgroep werd de 
onderzoeker duidelijk gemaakt dat hierbij terughoudendheid was gewenst: de nadruk diende 
te liggen op het onderzoek naar de Verhagen-groep. Ook de onderzoeker zelf kwam 
uiteindelijk tot de conclusie, dat er slechts in beperkte mate over het team kon worden 
gerapporteerd. Daarom is dit hoofdstuk noodgedwongen beperkt van omvang en diepgang. 

reflectie op het rechercheproces 
Veel politiemensen gaven tijdens interviews en informele gesprekken te kennen, grote 

behoefte te hebben aan reflectie op de opzet en uitvoering van recherche-onderzoeken. 
Ferrari was echter allesbehalve een doorsnee-onderzoek, zodat het voor een afgewogen 
beoordeling nodig zou zijn om meerdere grote onderzoeken globaal te bekijken en in ieder 
geval de evaluaties van grote zaken, waarvan er ruim een dozijn bij de CRI aanwezig zijn, 
te bestuderen. De onderzoeker was helaas met gemachtigd om kennis te nemen van deze 
evaluaties, zodat die weg was afgesloten. 

Op basis van de informatie uit het Ferrari-onderzoek en diverse andere ervaringen, 
opgedaan tijdens de onderzoeksperiode, is de • onderzoeker er echter van overtuigd geraalct 
dat het mogelijk is om een leidraad voor het opzetten en runnen van grootschalige 
recherche-onderzoeken samen te stellen, mits hiervoor enige tijd en ruimte kan worden vrij 
gemaakt. Zo'n leidraad zou een dynamisch product moeten zijn, dat actueel moet worden 
gehouden en op specifieke omstandigheden (doelgroep, strategische doelstelling, omvang 
team, et cetera) moet worden afgestemd. Gezien de duidelijk uitgesproken behoeftes 'in 
het veld' dient het samenstellen van een dergelijke leidraad hoge prioriteit te krijgen. 

het Nederlandse drugbeleid 
Het Nederlandse drugbeleid is sinds jaar en dag gebaseerd op het tegengaan van 

excessieve schade aan de volksgezondheid, terwijl sinds het doorvoeren van enkele 
wijzigingen in de Opiumwet in 1976 een gedoogbeleid geldt, voor wat het bezit van soft 
drugs voor eigen gebruik en kleinschalige handel betreft. Grootschalige handel in 
cannabisproducten, alsmede de uitvoer ervan, werd in principe onverminderd vervolgd, 
maar dergelijke zaken kregen in de jaren tachtig duidelijk een lagere prioriteit. CRI-
rechercheurs trokken daarop in 1986 aan de be!, omdat zij de hasjbaronnen in korte tijd 
zagen uitgroeien tot multimiljonairs. Deze signalen resulteerden eind jaren tachtig in enkele 
grote onderzoeken tegen Nederlandse hasj-importeurs. Hoewel harde cijfers ontbreken, 
komt uit de dossiers naar voren dat de strafmaat die in Nederland doorgaans wordt 
opgelegd, beduidend lager ligt dan in de ons .omringende landen. Scheepskapiteins liepen 
in het buitenland tegen zware veroordelingen aan, en het smokkelen van kleinere partijen 
drugs naar Engeland, Duitsland of Zwitserland werd aanmerkelijk beter betaald dan de 
binnenlandse distributie. Hierbij speelde uiteraard naast de hogere strafverwachting ook de 
paklcans aan de grens een rol. 

Naast het bestrijden van de grootschalige handel en het aldus tegengaan van de invloed 
van de georganiseerde criminaliteit op de koffieshops, staan ook het tegengaan van de 
verkoop van hard drugs in koffieshops en, in de openbare orde-sfeer, het beheersbaar 
houden van overlast en drugtoerisme centraal. Jaarlijks worden er in Nederland gemiddeld 
zo'n 10.000 zaken wegens overtreding van de Opiumwet door het Openbaar Ministerie 
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behandeld. In geld uitgedrukt wordt jaarlijks circa 270 miljoen gulden uitgegeven aan de 
strafrechtelijke bestrijding van de drughandel. 

Gedurende de periode dat het Ferrari-team actief was, gaven het Openbaar Ministerie 
en de politie prioriteit aan het vervolgen van de grootschalige hasjhandel. Deze actieve 
opstelling was zoals gezegd gebaseerd op de opvatting die bij de politie leefde dat 
dergelijke groothandelaren, door te profiteren van het gedoogbeleid ten aanzien van 
cannabis, er in zouden slagen binnen enkele jaren enorme rijkdommen te verwerven. Door 
het herinvesteren van crimineel kapitaal in de reguliere economie zou het opbouwen van 
haast onaantastbare machtsposities voor hen bereikbaar worden. 

De narcoticabrigades en diverse speciale teams namen in die jaren met wisselend 
succes Nederlandse hasjbendes op de korrel. Voor 1991 bijvoorbeeld bedroeg de 
inbeslagname van hasjiesj 73.962 kilo en die van marihuana 22.330 kilo. De meeste 
vangsten in het kader van het Ferrari-onderzoek vonden overigens in het buitenland, en 
met name in Groot-Brittannie plaats. 

de detailhandel genegeerd 
Ondertussen werd aan de `onderkane van de markt, waar de verkoop aan de consu-

menten plaatsvond, veel minder aandacht besteed. Tot het midden van de jaren tachtig was 
de detailhandel nog voor een groot deel in handen van mm of meer ideele stichtingen en 
huisdealers in jongerencentra. Gaandeweg namen conunerciele koffieshops de markt echter 
over, en achter de (soms gesubsidieerde) welzijnswerk-achtige stichtingen bleken steeds 
vaker criminele figuren schuil te gaan. Ook enkele personen uit het Verhagen-netwerk 
waren eerder actief in het stichtingen-circuit. De politie noch het openbaar bestuur hadden 
veel inzicht in de opbouw en structuur van de detailhandel in soft drugs. In feite lijkt de 
cannabis-markt, waar het de afzet aan de consument betreft, een vrijplaats te zijn geweest 
waar criminelen naast tonafide' handelaren ongehinderd konden opereren. 

Het uitschakelen van hasjbaronnen had om begrijpelijke redenen prioriteit: men wilde 
de grote criminelen pakken, die bovendien bij tijd en wijle om aandacht vroegen door het 
geweldsgebruik in de groothandel. Omdat het Ferrari-onderzoek geen uitzondering vormde 
wat de gerichtheid op 'de top' betreft, is daaraan vrijwel geen informatie te ontlenen 
omtrent de onderste schijven in de markt. De vraag lijkt echter gerechtvaardigd of men de 
ondernemers die zich op het afzetten van soft drugs aan de consumenten concentreerden, 
niet te veel ruimte heeft gelaten om enorme kapitalen op te bouwen. Nader onderzoek lijkt 
hier op zijn plaats. 

het recherche-onderzoek geschetst 
Over het verloop van het Ferrari-onderzoek kunnen weinig mededelingen worden 

gedaan, omdat dit de identificatie te eenvoudig zou maken. In hoofdstuk 9 staan wel enige 
conclusies over het recherche-onderzoek vermeld. Het team omvatte tussen de twintig en 
veertig mensen uit diverse korpsen, terwfil ook de FIOD een bijdrage leverde. Er werd 
gewerkt op basis van een convenant, en het geheel stond onder toezicht van een 
beheerscommissie, die echter slechts eenmaal per jaar bijeenkwam en onbevredigend 
functioneerde. 

Hoewel de politie ten tijde van de start van het Ferrari-team ook Met van gisteren was, 
stonden veel moderne teclmieken en methodieken nog in de lcinderschoenen. Het team 
kenmerkte zich dan ook door veel experimenteren. Geen van de teamleden had een meer 
dan oppervlakkige kennis van computers, en men pionierde met allerhande technische 
opsporingsapparatuur. 
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De kern van het recherche-onderzoek was traditioneel: men begon met een inventarisa-
tie van beschikbare informatie over de verdachte doelgroep, wat verrassend weinig 
opleverde. De telefoontaps waren vervolgens een belangrijke sturende factor in het 
onderzoek. De informatie die daaruit binnenkwam leidde tot vele honderden deelonderzoek-
jes, veelal bestaande uit het navragen van gegevens uit politiebestanden, het bevolkingsre-
gister en de Kamer van Koophandel. Daarnaast werd samengewerkt met buitenlandse 
diensten, waaronder de Amerikaanse Drug Enforcement Administration, de Britse politie 
en Customs & Excise, het Duitse Bundeskriminalamt en diverse Belgische autoriteiten. 
Interpol speelde opmerkelijk genoeg vrijwel geen rol in het onderzoek. 

Het commuun-onderzoek was geconcentreerd op enkele verdachten uit de kerngroep, 
alsmede op enkele financieel adviseurs. Op verdachten die buiten de regio woonden werd 
slechts beperkt geinvesteerd. In de loop van het onderzoek lcwam het team onder tijdsdruk 
te staan, omdat de primaire doelstelling, te komen tot veroordeling van de hoofdverdachten 
wegens een zwaar delict, nog Met in het verschiet lag. De bijdragende politiekorpsen 
wilden hun rechercheurs graag terug, de vele overuren drukten zwaar op het budget, en 
het Openbaar Ministerie begon zich zorgen te maken over de lange termijn van onderzoek 
en de wisselende verdenkingen. Men leek zich te hebben verkeken op de lange tijd die 
grote drugoperaties vergden. 

In de laatste maanden werd hard gewerIct aan de voorbereiding van het `klappen' van 
het onderzoek. Pas in een zeer laat stadium, na de aanhoudingen van de hoofdverdachten, 
kon de zaak-Schuit aan het dossier worden toegevoegd. Dit was van groot belang, omdat 
de in verband daarmee gepleegde zeer ernstige delicten (gijzeling, zware mishandeling) 
aanzienlijk zouden bijdragen aan de zwaarte van de veroordelingen. Uiteindelijk werden 
tientallen huiszoekingen verricht en meer dan tien verdachten aangehouden. 

buitenlandse contacten met rust gelaten 
Hoewel het Ferrari-team erin slaagde om een tamelijk goed zicht te lcrijgen op de 

buitenlandse contacten die cruciaal waren voor het succes van de groep, is Wet opgetreden 
tegen deze leveranciers en bemiddelaars, ook met voor zover ze op Nederlands 
grondgebied opereerden. De redenering was, dat men zich moest concentreren op de 
Hollandse criminelen Cons probleem') en dat de andere spelers slechts van marginaal 
belang waren. Dit laatste is waarschijnlijk met juist. Uit taps en berichten van informanten 
was bekend dat deze contacten ook grootschalig leverden aan verscheidene andere 
zwaargewichten op de Nederlandse drugmarkt. Een tolk merkte zelfs spontaan op, dat hij 
een bepaalde Pakistaan over de tap hoorde die hij kende uit vrijwel iedere heroine-zaak, 
waarvoor hij zijn vertalingswerk deed. Bovendien wist het team dat het Wet alleen bij 
dnigleveranties bleef: met name de Libanezen vormden een machtsfactor van betekenis en 
zaten waarschijnlijk achter diverse liquidaties in het drugcircuit. Het ligt dan voor de hand 
om samen met andere korpsen of teams een nianier te vinden om een dergelijke gewichtige 
en stabiele factor in het criminele macro-netwerk uit te schakelen. Zoiets is Wet gebeurd. 

kostenschatting 
De kosten van het Ferrari-team zijn Met meer eenduidig vast te stellen. Naar harde 

begrotingen, afrekeningen en verantwoordingen zoek men in het archief tevergeefs. In de 
eindevaluatie gaat men uit van ruim 31/2 miljoen gulden aan kosten, waarbij overuren, 
reiskosten, vervoersmiddelen, verbindings- en tapfaciliteiten de grootste posten zijn. De 
gewone salaris- en toelagekosten zijn hierin echter Wet verwerkt, evenmin als de kosten 
van de FIOD en de Koninklijke marechaussee. Voorzichtig geschat komt er daardoor nog 
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strategie afwezig 

een bedrag van ten minste drie miljoen aan loonkosten bij. De kosten van de verdere 
afhandeling door justitie zijn nog moeilijker te bepalen, maar dit loopt zeker in de tonnen. 
Het geschatte prijskaartje voor ruim twee jaar Ferrari-team komt daarmee op ten minste 
zeven miljoen gulden. 

Uit de verschillen tussen de inschattingen die de onderzoeker en het Ferrari-team van 
de omvang en betekenis van de Verhagen-groep maakten, kan de vraag worden afgeleid 
of het team wel voldoende inzicht had in de plaats van de groep en bepaalde sleutelfiguren 
in het grotere Nederlandse, laat staan internationale verband. Het team had ook volgens 
buitenstaanders wat informatie betreft landelijk een betere reputatie dan de CRI, maar 
kende men werkelijk de markt en kon men de groep daarin plaatsen? De interview-
resultaten wijzen op bepaalde lacunes in kennis, niet alleen bij het team maar ook bij de 
CRI. Deze vraag is ook op dit moment nog actueel uit oogpunt van prioriteitsstelling. Is 
de recherche wet voldoende op de hoogte van de crimineel-economische machtsverhoudin-
gen om de juiste keuzes te kunnen maken? Een lijst van honderden `misdaadorganisaties' 
levert nog geen bruikbaar strategisch inzicht op. Dit onderzoek was niet gericht op het 
vinden van de oorzaken van dit deficit, maar de gebrekkige samenwerlcing tussen de 
regiokorpsen en de divisie Centrale Recherche Informatie levert evidente informatielacunes 
op. Daarnaast meenden sommige genterviewden een structureel gebrek aan visie bij de 
onderzoeks- en analyseafdeling van de CRI te signaleren. CRI-medewerkers stellen daar 
tegenover dat het Coordinerend Beleidsoverleg (CBO) namens de procureurs-generaal eisen 
stelde, waaraan de CRI maar had te voldoen. De CRI vervaardigde desgevraagd landelijke 
inventarisaties, die uitlekten en de reputatie van de CRI uiteindelijk geen goed deden. 

Wat opvalt in het handelen van de overheid, in casu politie en justitie, ten tijde van 
het Ferrari-onderzoek is dat er geen duidelijke strategie leek te zijn, en dat er nauwelijks 
inzicht was in de criminele markt waarop de doelgroep actief was. Voor zover er een 
strategie aan het opereren van het team ten grondslag lag, leek die beperlct tot de • 
doelstelling om 'de misdaadorganisatie te ontmantelen'. 

Aanvankelijk was voor niemand duidelijk welke personen van de organisatie deel 
uitmaakten, noch wat hun activiteiten waren. Het team liep dan ook lange tijd achter de 
`verkeerde' mensen aan, en enkele personen tegen wie een gerechtelijk vooronderzoek was 
geopend werden nooit getapt of in de gaten gehouden. Er werd aanvankelijk ingestoken op 
een groep criminelen, die een probleem vormden door hun geweldsgebruik en hun 
kennelijke macht in de Vinkenburgse onderwereld en daarbuiten. Er waren veel vermoedens 
omtrent mogelijke betrokkenheid van met name de veronderstelde hoofdfiguur uit deze 
groep, de oude Dirk Koenen, bij een reeks moorden in de voorafgaande jaren en mogelijke 
activiteiten in de drughandel. Opmerkelijk genoeg bleek er, ondanks eerdere recherche-
onderzoeken naar dezelfde groep, maar zeer weinig betrouwbare informatie over hen bij 
de politie te liggen. Meerdere geinterviewden spraken hierover hun verbazing uit. 

Het onderzoek op Koenen lijkt vooral te hebben bestaan uit tappen en observeren. Dit 
leverde weinig op aan informatie betreffende strafbare feiten, maar de vraag is of men dit 
redelijkerwijs had mogen verwachten. Meerdere genterviewden verklaarden er zeker van 
te zijn dat Koenen wist dat hij de intense belangstelling van de politie genoot, en ook uit 
de taps is dit meermalen op te maken. Wellicht had er op dit moment meer werk moeten 
worden gemaakt van het ontwikkelen van informanten. 

Lopende het onderzoek werden er al vrij snel bepaalde figuren waarmee Koenen in 
contact stond en tegen wie ook een GVO was geopend, buiten het zoeklicht gezet. Wanneer 
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men uitgaat van de hypothese dat Koenen bepaalde waardevolle contacten in de 
tovenwereld' had en op allerlei manieren invloed in het Vinkenburgse milieu kon 
uitoefenen, ligt het voor de hand om als het ware een profiel te gaan hanteren over wat 
voor soort mensen in een dergelijk plaatje zouden passen. Bij de figuren die al snel buiten 
het aandachtsveld van het team werden geplaatst ging het met name om personen die 
precies in een dergelijk profiel van invloedrijke contacten pasten. Dat hier met meer op is 
geinvesteerd valt te betreuren. Weliswaar moet achteraf worden vastgesteld dat Koenen's 
rol midden 1990 grotendeels was uitgespeeld doordat verscheidene van zijn criminele 
familieleden werden vermoord, maar omdat de bedoelde `contacten' ook in het netwerk 
rond de Verhagen-groep weer opdoken, had wat meer aandacht voor deze `achtergrondfigu-
ren' misschien onverwachte resultaten opgeleverd. 

tactische initiatieven 
De verdere tactische uitwerlcing van het gebrekkige strategische concept lcwam neer 

op het verstoren van de transporten van de Verhagen-groep, en dit had duidelijk resultaat. 
De bedrijfsvoering werd gefrustreerd, wat tot enige paniek en verlies van voorzichtigheid 
leidde. Ten slotte ging men zelfs over tot onbezonnen en ernstig geweldsgebruik, wat 
resulteerde in langdurige gevangenisstraffen. Of het Ferrari-team hiermee de werkwijze 
die later de `vossehol-aanpak' is gedoopt heeft `uitgevonden' is met meer objectief vast te 
stellen. Vermoedelijk Imam het vooral neer op 'learning by doing' en het op alert reageren 
op kansen, wat misschien van de tegenstander was afgekeken. Aileen wanneer er een goed 
uitgerust team gereedstaat lijkt de politie hiertoe in staat. Het Ferrari-team opereerde 
vrijwel autonoom, en voor zover er aan strategische en tactische planning werd gedaan was 
dat voornamelijk de verdienste van enkele initiatiefrijke rechercheurs, die de zaak wisten 
te redden. Op de hogere niveaus ontbrak het volgens meerdere leden van het team vrijwel 
volledig aan visie, planning en sturing. 

ontmantelen van netwerken is irreeel 
Op basis van de onderzoeksresultaten moet worden geconcludeerd, dat het een 

gevaarlijke illusie is om te denken dat het met de beschikbare recherchecapaciteit mogelijk 
zou zijn om een diffuse netwerkstructuur zoals die in deze zaak is aangetroffen, effectief 
te ontmantelen. Van de geschatte vijfenveertig personen die substantieel betrokken waren 
bij de criminele activiteiten, zijn er niet meer dan een dozijn daadwerkelijk aangepakt. Er 
is een beperkt bedrag aan geld en waardevolle goederen geconfisceerd, terwijl de recherche 
op basis van de waargenomen transporten veel meer had verwacht. Dit alles wijst erop dat 
van de deelnemers, de infrastructuur en de financiele middelen waarschijnlijk drielcwart of 
meer onaangetast is gebleven. Dan is het met verwonderlijk, dat de criminele operaties al 
snel weer op gang komen. Voor een effectieve `ontmanteling' van een dergelijk netwerk 
zou de totale recherchecapaciteit van een regiokorps nog met toereikend zijn, en het zou 
bovendien tot een vorm en omvang van politieoptreden leiden die in Nederland met 
wenselijk wordt geacht. Buitendien beschikt het Openbaar Ministerie met over voldoende 
capaciteit om een en ander strafrechtelijk af te wildcelen. Daarom is de doelstelling van 
`ontmanteling' van dergelijke netwerken een riskante ideologische constructie. Deze 
doctrine legt bovendien een onaanvaardbare druk op politieambtenaren, omdat zij zich voor 
een onmogelijke en ontmoedigende opgave zien geplaatst. 
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9. Samenvatting en conclusies 

spectrumanalyse-resultaat 
We beperken ons in dit hoofdstuk tot het aangeven van .hoofdlijnen aan de hand van 

de vier onderzoeksvragen. Tevens kan in dit stadium met behulp van de in hoofdstuk 3 
geintroduceerde spectrumanalyse-methode de Verhagen-groep worden gepositioneerd. Zij 
behaalt een totaalscore van 139 op een schaal die loopt van 7 tot 441 punten. Ter vergelij-
king zou een klein lokaal hasjnetwerk naar schatting 17 punten scoren, de Bruinsmagroep 
in haar hoogtijdagen 182 en de grootste La Cosa Nostra-familie in New York op haar top 
314 punten. Details over de methode en de berekening zijn te vinden in Aanhangsel 3. 

beoordeling van de groep 
Hoewel het moeilijk is om tot een precieze waardering te komen, zonder andere 

criminele groeperingen te hebben onderzocht, kan worden vastgesteld dat de Verhagen-
groep naar Nederlandse maatstaven een middelgrote tot grote groep vormde. Ze opereerde 
weliswaar onathankelijk, maar was sterk vervlochten met de grotere criminele netwerken 
van de Randstad en maakte sociaal-economisch en subcultureel gezien deel uit van de 
traditionele Hollandse onderwereld. Men was op een tamelijk orthodoxe manier 
voornamelijk bezig met hasj-import en -handel, waarbij geld maken voor het kopen van 
levensgeluk feitelijk het enige doe! was. Financieel was men aangekomen op het tientallen 
miljoenen-niveau. Incidenteel werd door personen uit het netwerk grof geweld gebruikt. 
Hoewel de groep dynamisch van karakter was, in de zin dat er in steeds wisselende 
verbanden werd gewerkt en nieuwe kansen werden benut, zijn er in de bestudeerde periode 
voor wat de schalen in de spectrumanalyse betreft weinig veranderingen waar te nemen. 

De vraag in hoeverre de resultaten van het onderzoek naar de Verhagen-groep te 
generaliseren zijn naar andere Hollandse criminele groepen is formeel moeilijk te 
beantwoorden, omdat de onderzoeker geen toegang had tot andere gegevens dan die uit het 
Ferrari-onderzoek. Uitvoerige gesprelcken met vele ingewijden over andere delen van de 
'Hollandse netwerken' wijzen echter uit dat er veel overeenkomsten zijn aan te wijzen 
tussen de verschillende groepen, al verschilt de 'penose' van criminelen in bijvoorbeeld 
Rommeldam aanzienlijk van de 'onderwereld' in Vinkenburg. 

Bij het bepalen van de `zwaarte' van de groepering staat de vraag voorop hoe 
`georganiseerd' men feitelijk was. Het element 'organisatie' moet in de Verhagen-context 
vooral worden begrepen als een voortdurend 'organiseren': van een werkelijk stabiele, 
duurzame organisatie was als zodanig geen sprake. Wel kon men bij het organiseren 
voortdurend putten uit een reservoir van ervaren en bereidwillige arbeidslcrachten, waarmee 
eerder was gewerkt. Men werkte binnen de Verhagen-groep in projecten samen, maar een 
groot aantal personen, waaronder de kernleden, deed ook 'Iclussen' voor eigen rekening. 
De formele bedrijfsmatige en juridische structuren hadden weinig om het lijf. De 
Verhagen-groep kan dan ook niet als een criminele onderneming worden aangemerkt, maar 
eerder als een verband van samenwerkende, uiterst opportunistisch ingestelde kooplieden. 
,Uit het gegeven dat verscheidene personen uit het Ferrari-onderzoek al in de jaren zeventig 
als medeplegers van de kernleden te bock staan, kan worden geconcludeerd dat er sprake 
is van hechte en bestendige criminele netwerlcstructuren. De kernleden hadden een cirkel 
van vaste contacten dicht om zich heen, die veelal voorticwamen uit hun eigen oude 
vriendenlcring. Deze 'operatiegroepen' bevonden zich geografisch gezien in verschillende 
steden, en opereerden als relatief autonome groepjes onder regie van de kernleden binnen 
het drugnetwerk. 
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schade en dreiging 
De vraag die we ons hebben gesteld naar de schade en de mate van dreiging die de 

Verhagen-groep veroorzaakte kan slechts in beperkte mate worden beantwoord, omdat 
dergelijke inschattingen eigenlijk in een context moeten worden geplaatst. Een groep die 
jaarlijks gemiddeld een dodelijk slachtoffer maakt is zeer bedreigend in een provinciestad, 
maar wellicht van ondergeschilct belang in een wereldstad. Helaas is het nog met echt 
mogelijk om vergelijlcingen te trelcken met andere Nederlandse groeperingen, omdat in dit 
onderzoek slechts een groep kon worden onderzocht en er nog met eerder met deze 
spectrumanalyse is gewerkt. Toch kunnen er op grond van algemeen beschikbare kennis 
wel enige opmerkingen worden gemaakt over de schade-effecten, die de groep in de 
periode 1990-1992 teweeg heeft gebracht. 

economische schade 
Alleerst is vastgesteld dat de groep, wanneer er met was ingegrepen, binnen korte tijd 

zeer rijk en daarmee zeer bedreigend had lcunnen worden. Deze opmerking sluit overigens 
met uit dat jets dergelijks inmiddels ondanks het ingrijpen toch gebeurd is. 

Een concentratie van zeer grote hoeveelheden illegaal verkregen geld vormt op 
verschillende manieren een bedreiging voor .de economie, zodra het aan iets anders dan 
dure voertuigen en sieraden wordt besteed. Zeer grote investeringen zouden bepaalde lokale 
markten lcunnen ontwrichten en de concurrentiepositie van reguliere ondernemers lcunnen 
ondermijnen. Maroldcaanse middenstanders hebben bijvoorbeeld al aangegeven, dat hun 
groentehandel wordt bedreigd door dekmantelfirma's die de verswaar voor dumpprijzen 
kunnen aanbieden. lets dergelijks kan zich ook in andere branches voordoen. Wanneer men 
bijvoorbeeld vanuit een strategisch plan onroerend goed of bouwgrond gaat verwerven, kan 
dat leiden tot prijsopdrijving of tot monopolievorming in bijvoorbeeld de horeca in de 
binnenstad. Verder zal de verleiding voor banken en ondernemers om zich met 
profijtelijke, maar criminele financiele transacties in te laten, lcunnen leiden tot corruptie 
en een ondermijning van de zakenmoraal. Economische schade kan zich verder voordoen 
in de vorm van beschadiging van goederen, of het onttrekken van inkomsten en bezittingen 
aan degenen die daar recht op hebben. 

Niet duidelijk is in hoeverre de Verhagen-groep al daadwerkelijk tot het aanrichten van 
dergelijke schade is gekomen. Van marktontwrichtende investeringen is vooralsnog niets 
gebleken, al probeerde men wel een bungalowpark en ander onroerend goed aan te kopen. 
In hoeverre de bedrijfsvoering in de horeca vanuit de groep is benadeeld door het 
verschijnsel protectie is niet na te gaan. Hetzelfde geldt voor de irreguliere voertuigenhan-
del, die nooit doorzichtig is geworden. Vernieling van eigendommen lcwam weinig voor, 
afgezien van de strafexpeditie tegen een concurrerende crimineel wiens huisraad ter waarde 
van enkele tonnen werd vernield. Verder werd door middel van diefstal (onder meer van 
partijen elektronica en enkele auto's) schade in de orde van grootte van meerdere tonnen 
toegebracht aan bedrijven en verzekeringsmaatschappijen. Van meer invloed in deze zaak 
echter is het benadelen van de gemeenschap door het ontduiken van belastingheffingen en 
het ten onrechte claimen van uitkeringen en subsidies, waardoor diverse overheden 
miljoenen aan inkomsten derven. Ook over de inkomsten uit de drughandel werd geen 
belasting betaald. 

fysieke schade 
Wat fysieke schade betreft kan worden vastgesteld dat in relatie tot het functioneren 

van de Verhagen-groep ten minste een tweetal doden is gevallen, namelijk twee leden van 
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de samenleving 

de groep die werden vermoord. Verder kan de moord waaraan in hoofdstuk 5 werd 
gerefereerd mogelijk op het conto van Jongman worden bijgeschreven, al gebeurde dit niet 
als een activiteit van de groep als zodanig, maar uit motieven van persoonlijke wraak. 
Individuele geweldsuitingen van Verhagen, longman en anderen moeten eerder op het 
conto van de personen zelf worden gezet en hebben geen directe relatie met de groep, at 
zou Jongman waarschijnlijk minder bravoure tonen wanneer hij de brede gestalte van 
Verhagen niet achter zich zou weten. Bij enkele verdachten zijn vuurwapens aangetroffen, 
waarmee ongelukken hadden kunnen gebeuren. Verder is het vanuit de groep meerdere 
keren tijdens wraak- en afpersingsacties tot ernstige aantasting van de fysieke integriteit van 
derden gekomen. Over de gewelddadige rips in het milieu is te weinig bekend geworden 
om de betroklcenheid van de groep daarbij te kunnen aantonen. 

psychologische schade 
De psychologische schade is aanzienlijk: vrijwel iedereen die met de activiteiten van 

de groep te maken lcreeg toonde zich geintimideerd door met name Berend Verhagen, en 
weigerde aanvankelijk medewerking aan de autoriteiten. Die angst werd duidelijk zichtbaar 
in een afpersingszaak, waarin een crimineel zich gedwongen zag een aanzienlijk geldbedrag 
te betalen, waarna hij alsnog de wijk nam naar het buitenland. Meedere getuigen en hun 
familie maakten verder melding van fysieke intimidatiepraktijken. Grove vreesaanjaging, 
om daarmee te imponeren en angst in te boezemen leek een handelsmerk van de groep. 

lokale gemeenschap 
De schade aan de gemeenschap of de buurt is moeilijk vast te stellen. In hoeverre 

omwonenden van bijvoorbeeld Verhagen's garage, het Icantoof of de kroeg overlast 
ondervonden is op basis van de dossiers niet na te gaan. Een politieman wist echter in 
detail te verhalen hoe de overlast en intimidatie van Verhagen en zijn omgeving 
herhaaldelijk tot ernstige problemen leidde, als gevolg waarvan plaatselijke politici 
binnenskamers aandrongen op krachtiger optreden van de politie. 

Onder de noemer `schade aan de samenleving als geheel' kan onder meer de schade 
aan de volksgezondheid worden genoemd: in het geval van de handel in hard drugs is dit 
een factor van belang. De kernactiviteit van de groep, de handel in hasjiesj, levert evenwel 
naar heersende opvattingen weinig nadeel voor de vollcsgezondheid op. Verder zijn vanuit 
de groep initiatieven ontplooid om vertrouwelijke informatie te verlcrijgen, of om invloed 
op opsporingsonderzoeken uit te oefenen. Dit is een ernstige inbreuk op de integriteit van 
justitiele en controlerende instanties. Ook het eerder genoemde investeren van crimineel 
geld in de reguliere markt kan als een maatschappelijk vervuilend proces worden 
aangemerkt. 

Er gaat een zeer bedreigend effect uit van het aureool van maatschappelijk succes en 
onaantastbaarheid, dat Verhagen en de anderen begon te omgeven, en dat een negatieve 
morele invloed had op hun omgeving. Verhagen demonstreerde dat crimineel opereren veel 
geld kan opleveren en dat het een aantrekkelijke en realistische optie is, een goed 
alternatief voor het legaal functioneren in de maatschappij. Dit wordt geillustreerd door het 
feit dat verscheidene personen zonder strafblad als koerier of anderszins bij de activiteiten 
van de groep betroklcen raakten. Daarnaast vormde het somtijds hardhandige optreden 
vanuit de groep een gevaarlijk precedent: wanneer een groep ongestraft geweld kan 
gebruiken, kan dat een stimulans betekenen voor anderen om zich eveneens te bewapenen. 
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In een samenleving waarin velen door ontbrekend perspectief in de verleiding 'airmen 
komen om de kloof tussen arm en rijk met illegale middelen te dichten, bieden succesvolle 
criminelen een gevaarlijk rolmodel aan. Zij geven een duidelijk antwoord op de vraag of 
je je nog netjes moet gedragen, als je het gevoel hebt dat het .  welvarende deel der natie je 
in de kou laat staan: wees geen sukkel, -zorg - ook voor jezelf en pak je kansen. Dit 
overboord zetten van het turgerfatsoen' lijkt zulke goede perspectieven te bieden, dat 
wetsovertreders ongestraft hun rijkdom lcunnen etaleren. Dit ondergraaft het gevoel voor 
rechtvaardigheid van hen die zich wel houden aan de regels, waardoor het sociale weefsel 
van de samenleving verder wordt aangetast. 

Een schadepost ten slotte die we geneigd zijn te vergeten wordt betaald door Derde-
Wereldlanden, waar de landbouw en economie worden ontwricht door de drughandel en 
waar met de revenuen lokale warlords, maar ook regeringen zich lcunnen bewapenen om 
de bevolking te terroriseren. Objectief bezien is die ellende waarschijnlijk vele malen 
groter dan de onze, maar dat zal met snel in een beleidsafweging worden meegenomen. 

Samenvattend kan men stellen dat vaak, maar met altijd de benadeelden zelf uit het 
criminele circuit afkomstig zijn. Het is moeilijk om aan te geven welke met-betrokken 
burgers concreet persoonlijk nadeel ondervonden van de activiteiten van Verhagen & co. 
De incidentele gevallen van `schade aan derden', zoals de eerder beschreven moord, zijn 
echter wel zeer ernstig: de geweldsbereidheid en het geweldspotentieel mogen met worden 
onderschat. De groep opereerde op een markt waar men tegen hoge winsten verboden, 
maar betrekkelijk onschuldige genotmiddelen leverde aan gretige afnemers. De 
gemeenschap werd benadeeld door het ontduiken van allerlei belastingen en het ten 
onrechte profiteren van uitkeringen en subsidies. Deze schade loopt in de miljoenen. 
Belangrijker nog is dat de groep langere tijd betrekkelijk ongestraft kon opereren en 
daarmee zogezegd 'het slechte voorbeeld gar . Misdaad leek te lonen, en burgers werden 
in hun rechtvaardigheidsgevoel gekwetst. Het ten toon spreiden van crimineel succes en 
rijkdom werkt ondermijnend op de maatschappelijke moraal, en dit fenomeen mag met met 
een schouderophalen worden afgedaan. 

Nadat op deze manier de groep als het ware is ingeschaald en beoordeeld, gaan we nu 
over tot het bespreken van de vier onderzoeksvragen. 

(I) definities 
De vraag naar gebruikte definities van georganiseerde criminaliteit is in ruime zin 

geinterpreteerd. In plaats van een beperkte analyse van de syntaxis van diverse `officiele' 
definities is gekeken naar de verschillende visies op georganiseerde criminaliteit, naar hun 
ontstaansgeschiedenis en empirische basis. Hierbij is in overleg met de begeleiders de 
nadruk gelegd op de Amerikaanse situatie, omdat daar de basis is te vinden van de 
Nederlandse opvattingen. De situatie in Italie is voor Nederland veel minder relevant, 
vanwege de te zeer verschillende achtergronden en cultuur en vanwege de totale 
vervlechting van mafia, bedrijfsleven en politiek. De beslissing om niet te zeer naar de 
Nederlandse discussies te kijken vloeide met name voort uit de verwachting dat de vier 
criminologen die voor de commissie-Van Traa werkten, voor wat de Nederlandse situatie 
betreft voorlopig het laatste woord zouden spreken. Door de vertraging van hun rapportage 
zal een stellingname hierover pas in de dissertatie een plaats lcrijgen. 

In een afzonderlijk geproduceerde literatuurstudie is zeer gedetailleerd ingegaan op de 
doctrinegeschiedenis en de definitiediscussies rond georganiseerde criminaliteit, zoals die 
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zich met name in de Verenigde Staten hebben ontwikkeld. Een en ander zal ook in de 
dissertatie uitvoerige aandacht Icrijgen. Op basis van zowel deze literatuurstudie als het 
eigen empirisch onderzoek moeten we de conclusie treldcen, dat een eenduidig beeld van 
'de georganiseerde misdaad' niet voldoet. De werkelijkheid is divers, en relatief losse 
verbanden komen voor naast stralcker georganiseerde groepen. Het werken vanuit den 
theoretische benadering heeft altijd blinde vlekken tot gevolg, en een realistische aanpak 
weet daarom de inzichten van verschillende `scholen' te combineren in een `complexe 
theorie-benadering', die aandacht heeft voor zowel de achtergrond van de betrokIcenen als 
de eigenaardigheden van de criminele marlcten waarop men opereert, en de economische 
en politiek-bestuurlijke omgeving waarin het geheel zich afspeelt. 

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat tot in de jaren tachtig in de Verenigde 
Staten de dominante visie op georganiseerde criminaliteit berustte op nogal ongenuanceerde 
ideeen over een op etnische grondslag gebaseerde, centraal geleide samenzwering. Achter 
nagenoeg alle ernstige en profijtelijke misdaad werd de verborgen hand van de mafia 
gezien. Deze visie op criminaliteit als een externe bedreiging van de burgerlijke 
samenleving heeft duidelijke parallellen met de communistenvrees uit de Koude Oorlog, 
en in zekere zin leeft dit vijandsdenken tot op de dag van vandaag voort in de 'war on 
drugs'. 

In de jaren zeventig begonnen in de V.S. de eerste antropologen en economen met het 
verrichten van veldwerk en het verzamelen van feitelijke gegevens over georganiseerde 
criminaliteit. Hun studies hebben een aanmerkelijke nuancering van het orthodoxe beeld 
tot gevolg gehad. De veronderstelde strak geleide misdaadsyndicaten waren onvindbaar: 
georganiseerde criminaliteit bleek in de praktijk veel rommeliger te verlopen. Beroepscri-
minelen werkten projectmatig met een of meer wisselende partners samen, en `respectabe-
le' zakenlieden en functionarissen namen in de praktijk niet zelden het initiatief bij 
omkoping en illegale constructies. De `misdaadfamilie' leek in feite meer op een franchise-
bedrijf, dat een reeks kleine, zelfstandige `ondernemers' in staat stelde om een netwerk van 
contacten te onderhouden en onder betreldcelijk veilige condities te opereren. 

Ondertussen kwam in de jaren tachtig ten gevolge van nieuwe wetgeving het 
opsporingsbeleid goed op gang, en net zoals bij de communistenvrees bleek de opgeklopte 
retoriek achteraf wel op een kern van reed gevaar te zijn gericht. Strafrechtelijke 
onderzoeken legden met behulp van informanten, infiltranten, overlopers, telefoontaps en 
verborgen microfoons een netwerk van mafiose activiteiten bloot, waar een aanzienlijke 
dreiging van uitging. Bij de bestrijding daarvan zijn met name het RICO-statuut, het 
Witness Security Program en de mogelijkheid om afluisterapparatuur te plaatsen 
buitengewoon effectief gebleken. De Amerikaanse Cosa Nostra was —en is tot op zekere 
hoogte nog steeds— een sterke machtsfactor in de criminele wereld, die door corruptie, 
afpersing en infiltratie ook op het reguliere bedrijfsleven grote invloed had. Cosa Nostra-
figuren bleken binnen de politiek en het bestuur en bij politie en justitie ingangen op alle 
niveaus te hebben. De Italiaans-Amerikaanse criminelen hebben in het laatste decennium 
echter hun dominante positie moeten prijsgeven, mede als gevolg van de op hen 
geconcentreerde vervolging, en Colombiaanse, Aziatische en Russische groeperingen 
maken nu grotendeels de dienst uit. 

Wanneer we tegen deze achtergrond naar de Nederlandse situatie lcijken vallen er 
—naast de vanzelfsprekende en wezenlijke verschillen-- ook enkele parallellen op. 
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Hollandse mafia? 
Hoewel er vanzelfsprekend grote verschillen zijn tussen de Cosa Nostra 'families' in 

de V.S. en de Hollandse criminele netwerken die in dit onderzoek centraal staan, kwamen 
er toch ook frappante overeenkomsten naar. voren. Wat hier ontbreelct is de cultus van 
ingezworenen en de centrale Commission, maar er zijn wel duidelijke overeenkomsten in 
de manier van opereren. De groepering fungeert als een soort familie, waarbij sommige 
relaties inderdaad ook verwantschapsrelaties zijn. Hierdoor is men in staat om elkaar bij 
gelegenheid te ondersteunen, in elkaars activiteiten te investeren en zo nu en dan 
projectmatige coalities aan te gaan om grotere operaties van de grond te krijgen. De manier 
waarop in de Verhagen-groep de kernleden een eigen `operatie-kern' hebben roept 
vergelijlcingen op met de mafia-`crew', de kring van 'associates' rond een 'made man' die 
we bij de Amerikaanse Cosa Nostra zien. Deze medewerkers vormen voor het Cosa 
Nostra-kader gelijlctijdig de uitvoerende lcracht en de schakel naar de `respectabele' 
samenleving. Wat dus in beide gevallen aanvankelijk voor een strakke, streng gediscipli-
neerde misdaadorganisatie werd aangezien, komt in de praktijk neer op een losser verband 
waarbinnen veelal afzonderlijk of in partnerships opererende criminelen contacten 
onderhielden. De vergelijlcing met een Rotary-verband of een franchise-organisatie ligt ook 
in Nederland meer voor de hand dan die met een divisiestructuur zoals in het reguliere 
bedrijfsleven. 

Een andere overeenkomst is de manier waarop de `grote jongens' uit dergelijke 
criminele verbanden te werk gaan. Vaak is er met zozeer sprake van een doordachte 
aanpak, maar eerder van een risicovol en doldriest opereren, waarbij al improviserend en 
met de nodige bravoure en bluf de criminele inkomsten worden binnengehaald. Zowel bij 
de New Yorkse top-mafioso John Gotti als bij de randstedelijke boevenbazen uit dit 
onderzoek is succes eerder gebaseerd op meedogenloosheid en branie dan op sophistication. 

Een derde opvallende gelijkenis ligt in de handelsgeest, die als een tweede natuur het 
hele leven van zowel de Hollandse criminelen uit dit onderzoek als de New Yorkse 
mobsters beheerst. Men is op meerdere terreinen tegelijk actief, en weet direct in te spelen 
op winstkansen. Ruilen en `sjachelen' is een manier van leven, een vorm van communice-
ren die doorlopend plaatsvindt. De neiging om voortdurend te loven en bieden is haast 
dwangmatig, en kenmerkt deze beroepscriminelen eerder als entrepreneurs dan als een 
soort illegale industrielen die geld verdienen aan bedrijfsmatige misdaad. Groter en kleiner 
bedrog is daarbij een steeds terugkerend element. Waarschijnlijk ligt in de bevrediging die 
men op die manier aan 'de handel' ontleent voor een deel de verklaring voor het doorgaan, 
zelfs tegen beter weten in. 

Sommigen zijn geneigd om Verhagen & co als een soort `Hollandse mafia' te zien. De 
pastiche lijkt treffend: Berend als Godfather, Frank Jongman als capo en Willem Hoogduin 
als consigliere, terwijl café Het Everzwijn als een mafiose social club fungeerde. Toch lijkt 
dat beeld te simplificerend en vooralsnog overdreven, vooral omdat hun macht en 
bestendigheid ontoereikend is en ze te zeer zijn gericht op het snelle geld in de drugs. Van 
`wortelen in de samenleving' lijkt nog nauwelijks sprake, evenmin als van het afdwingen 
van `criminele belasting' van andere criminelen. Anders dan mafiosi, die als `veilige' 
compagnons bekend staan omdat ze `gegarandeerd' worden door de family, heeft iemand 
als Berend Verhagen juist een reputatie van onbetrouwbaarheid en bedrog verworven. 

Typisch Amerikaanse elementen als territoriumdrift en de monopolisering van markten 
zijn in dit onderzoek met aangetroffen, evenmin als de belangrijkste mafia-karalcteristieken: 
het etnische element en het fungeren als een soort ondergrondse regering, die stabiliteit en 
garanties biedt in de criminele handel. Een verdere correctie van bestaande opvattingen 
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lijkt dan ook op zijn plaats, bijvoorbeeld waar het de corruptie betreft. Corruptie wordt in 
de literatuur gezien als een essentieel element van georganiseerde criminaliteit, met name 
wanneer het in georganiseerd verband gebeurt om zodoende een collectieve veiligheid en 
rust te garanderen. In het verlengde hiervan wordt als kenmerkend beschouwd het ontstaan 
van een systeem dat veiligheid, garanties en regels weet af te dwingen en zodoende enige 
orde buiten de wet schept. Net  verzekeren van de handhaving van dergelijke regels vormt 
in de klassieke visie van Cressey het hoogste stadium van criminaliteit, waarbij een soort 
ondergrondse overheid ontstaat. Het vertrouwen in een zodanig gecreeerde orde kan slechts 
tijdelijk berusten op intimidatie en geweld. Een meer duurzame stabiliteit is gebaseerd op 
de garanties die voortkomen uit (schijn)verwantschap en vriendschap, op sociale 
mechanismes van respect, wederzijdse afhankelijkheid en voordeel, en uiteindelijk op een 
scala van sancties, waaronder fysiek geweld, het ontnemen van bezit of het verhinderen 
te werken. Net  onderzoek naar de Verhagen-groep heeft geen aanwijzingen opgeleverd 
voor het bestaan van structurele vormen van corruptie, en evenmin zijn er indicaties dat 
er in Nederland een soort `regering van de onderwereld' bestaat. Er is enig contact en 
tactisch overleg tussen diverse grote criminelen, maar van een centrale leiding, expliciete 
marktregulering (cartelvorming) of afgedwongen stabiliteit lijkt geen sprake. 

Per saldo voldoet de onderzochte groepering niet aan de `klassieke' omschrijving van 
de mafia als een stelsel van georganiseerde groeperingen met belangen in diverse 
bedrijfstakken waarbij het legale en het illegale zijn vervlochten, die een hechte structuur 
en een morele code kennen, die gebruik maken van privaat geweld en die er effectieve 
politieke connecties op na houden. Daarvoor ontbreken de hechte structuur, de expliciete 
subcultuur en vooral de politieke dimensie. 

(II) sociologisch-antropologische benadering 
De tweede onderzoeksvraag richtte zich op de meerwaarde van de sociologisch-

antropologische benadering voor kennisverwerving over georganiseerde criminaliteit. 
Gebleken is dat we vanuit deze benadering tot een andere visie op criminele groeperingen 
zoals de Verhagen-groep komen. Duidelijk is ook, dat het vormen van ideeen en modellen 
rond georganiseerde criminaliteit geen vrijblijvende intellectuele oefening is. In de praktijk 
werlct het conceptuele model dat de onderzoeker of misdaadanalist voor ogen staat bij het 
beschouwen van een criminele groepering als een soort visnet, dat door de informatievijver 
wordt gehaald om de structuur en activiteiten te beschrijven. In zekere zin beinvloedt het 
model zelfs in welke vijver en op welke diepte wordt gevist. Prioriteiten worden ten dele 
bepaald door het beeld dat men voor ogen heeft. Een bureaucratisch gestructureerd 
crimineel syndicaat is wellicht doeltreffend te bestrijden door de top te verwijderen. 
Wanneer men echter inziet dat in werkelijkheid lossere verbanden in een netwerkstructuur 
de grondslag van een crimineel fenomeen vormen, is het zinvoller om te trachten schaarse 
deslcundigen, relatiemakelaars of innovators te identificeren en uit te schakelen, en de 
onderlinge samenhang in het netwerk te verstoren. Vanuit een sociologisch-antropologische 
benadering kunnen dergelijke structuren zichtbaar worden gemaakt, doordat juist hierop 
de aandacht is gericht. 

De wetenschappelijke achtergrond van waaruit men criminaliteit benadert is van directe 
invloed op de aanbevelingen die uit een onderzoek voortkomen. De onderzoeker die, 
bijvoorbeeld door zijn bronnenselectie of orientatie, de bestaande denkbeelden van politic 
en justitie versterkt zal niet snel met vernieuwende suggesties komen. Vanuit de dominante, 
beleidsgeorienteerde rational choice-benadering ligt het tackelen van individuele criminelen 
en het doorlcruisen van criminele carrieres voor de hand. Een criminoloog die werIct vanuit 
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de conflictbenadering zal daarentegen pleiten voor maatschappelijke interventies, die 
kansarmen uitzicht op werk bieden en bestuurders .  en ondernemers minder gevoelig maken 
voor corruptie. In die zin kan de opdrachtgever als het ware de aanbevelingen testellen'. 

lifestyle 
Voor dit onderzoek is gekozen voor een aanpak die de nadruk legt op lifestyle, cultuur en 
intermenselijke relaties. In dat kader suggereert de sociale netwerk-benadering politiele 
interventies op meerdere niveaus. Ten eerste lcunnen door secuur informatie- en 
opsporingswerk op basis van netwerkonderzoek de meest schadelijke of cruciale elementen 
uit een crimineel netwerk worden vastgesteld en verwijderd. Dit zou Diet zozeer door grote 
teams, maar door ldeinere en flexibele multidisciplinaire eenheden kunnen gebeuren 
(opsporing, maar ook belastingdienst, sociale recherche, arbeidsinspectie, et cetera). 
Daarnaast kunnen preventiestrategieen worden ontwikkeld om het opereren in de legale 
wereld met criminele middelen te bemoeilijken, en om het voor legaal opererende personen 
onaantreldcelijk te maken om contacten met criminelen te onderhouden. Op individueel 
niveau kan worden ingespeeld op de motivaties, belangen en routines van mensen om 
veranderingen te bewerkstelligen. 

Vanuit de sociologisch-antropologische benadering werd de lifestyle van groepsleden 
als object van onderzoek genomen. Hoewel een aanzienlijk deel van de hierop betrelcking 
hebbende telefoongespreldcen met door de rechercheurs zijn uitgewerkt wegens het 
veronderstelde ontbreken van opsporingstechnische relevantie, kan toch een aardig beeld 
worden geschetst van de verschillende groepsleden. Men leidde over het algemeen een 
welvarend of zelfs rijk leven, hoewel de smaak met erg verfijnd was. De vakantiebestem-
mingen waren opmerkelijk genoeg nogal gewoontjes, en Verhagen leek eigenlijk het liefst 
op een camping in de nabijheid van zijn woonplaats te verblijven. In de relatiesfeer was 
er nogal wat onderlinge onenigheid, en dit leverde herhaaldelijk riskante situaties op uit 
oogpunt van afscherming. Verder werden er met regelmaat grote feesten gegeven, waar 
ledereen' aanwezig was en men de gelegenheid had elkaar genegenheid en waardering te 
tonen. Gezamenlijke uitstapjes en tezinningsweekenden' rond de Kerst maakten duidelijk 
wie er tot de intimi van de Verhagens werden gerekend. De vrijetijdsbesteding van de 
subjecten is door het ontbreken van informatie helaas maar beperkt zichtbaar geworden. 

sociale netwerken 
Sociologen en antropologen schenken vaak veel aandacht aan het functioneren van hun 

onderzoeksobjecten in netwerken, en die benadering is ook hier beproefd. Allereerst werd 
aan de hand van een ressortelijk criminaliteitsbeeld, vervaardigd ten tijde van het Ferrari-
onderzoek, aangegeven hoe de toenmalige visie van de RCID's op het criminele landschap 
voor wat de localisering van de hoofdpersonen uit de Verhagen-groep betreft er nogal naast 
zat. Wat die constatering voor de huidige situatie betekent kan de onderzoeker echter met 
beoordelen. Vervolgens is in detail beschreven hoe het drugnetwerk waarbinnen de 
Verhagen-groep opereerde, vermoedelijk in elkaar stak. Men had contacten met groepen 
in het hele land. Het voertuigenhandelaars-netwerk waarvan Verhagen deel uitmaakte werd 
eveneens bekeken. Hierin treffen we zowel `vrije jongens' met voertuigensloperijen aan, 
als meer gerenommeerde bedrijven waarmee Verhagen banded onderhield. 

Na de voertuigen werd het nautische netwerk van avontuurlijke zeevarenden onder de 
aandacht gebracht, en dit lijkt duidelijke aanknopingspunten te bieden voor politiele 
interventies. De hasjhandelaren bleken voor hun zee-trajecten afhankelijk te zijn van ruim 
een half dozijn kapiteins, die in staat en bereid waren om de contrabande te vervoeren. Het 

—83— 



waarschuwen van potentiele avonturiers voor de risico's die ze lopen door met bepaalde 
zware jongens in zee te gaan, kan misschien de reputatie van bepaalde organisatoren verder 
aantasten. In dit verband valt voorts te denken aan het bevorderen van gerichte publicaties 
in een blad als de `Schuttevaer 

Het analyseren van netwerken volgens de in de sociale wetenschappen gebruikelijke 
methodologie bleek niet mogelijk, omdat de beschikbare gegevens daarvoor ontoereikend 
waren. Desondanks kan de conclusie worden getroldcen dat relatieschema's, afgeleid uit 
de telefonische contacten zoals vastgelegd in de Ferrari-database, opmerkelijke verschillen 
vertonen met de reconstructie van het netwerk die is vervaardigd op basis van een 
kwalitatieve analyse van de dossiers. Het beschouwen van de aangetroffen personen en hun 
relaties in termen van sociale netwerken bleek hierbij zeker zinvol, en netwerkconcepten 
als de 'broker' en de 'clique' waren eenvoudig zichtbaar te maken. Ook aan de `criminele 
etiquette' is aandacht besteed, waarbij opvalt dat iedereen voor elkaar toeganlcelijk leek. 

De sociale netwerkbenadering kan voor de bestudering en beheersing van criminele 
groeperingen van nut zijn, maar de meerwaarde ligt dan met name in een andere manier 
van lcijken. Door allerlei methodologische problemen en beperkingen van de data zijn 
gangbare meettechnieken in de praktijk niet goed bruikbaar. Een voorbeeld van een 
netwerk-concept dat in dit onderzoek verrijkend is gebleken is dat van de 'broker', de 
`criminele makelaar'. Enkele personen waren als zodanig te onderscheiden, en hun 
uitschakeling zou aanzienlijke problemen voor het functioneren van het criminele netwerk 
hebben opgeleverd. De identificatie van een broker wordt bemoeilijkt door het gegeven dat 
er nog geen heldere definitie van dit species bestaat. Uit de netwerkliteratuur is de 
volgende omschrijving te destilleren: een actor die een cruciale positie inneemt in een 
netwerk, door zijn vermogen verschillende, onderling (grotendeels) gescheiden deel-
netwerken met elkaar in contact te brengen. In de misdaadanalyse-praktijk schiet deze 
definitie echter tekort, omdat bijvoorbeeld niet duidelijk is of een broker alleen als 
contactpersoon fungeert, of ook zelf een schakel in distributieketen is. Kan hij een 
initierende of een coordinerende rol hebben, kan hij een leider zijn? Hoe onafhankelijk 
moet hij zijn? Meer empirisch onderzoek vanuit netwedcperspectief is nodig, om hierover 
duidelijkheid te lcrijgen. Voor de recherchepraktijk lijkt de term vooral bruikbaar om 
iemand aan te duiden die op het eerste gezicht niet opvalt, maar die toch een cruciale 
schakelrol vervult in een netwerk. 

Wanneer iemand als een `makelaar' kan worden gekenmerkt, komt de vraag op: 'so 
what'? Volgens de theorie is zo iemand moeilijk aan te paldcen, omdat hij weinig of geen 
direct strafbare handelingen pleegt en contact met contrabande vermijdt. Of dat in de 
praktijk werkelijk zo is valt nog te bezien: verscheidene figuren die als broker werden 
aangemerkt maakten zelf vuile handen. Het concept vraagt dus om verdere verfijning, maar 
lijkt vanuit inlichtingenoogpunt zeker belangwekkend: extra aandacht voor een broker geeft 
zicht op vitale netwedcprocessen en interessante contacten. 

(III) tegenstrategieen 
, De derde onderzoeksvraag ging over de tactieken en strategieen die criminele orga-
nisaties gebruiken om hun operaties te lcunnen continueren en uitbreiden als reactie op 
(mogelijk) overheidsingrijpen. Hierover lcunnen nu enkele constateringen worden gedaan. 
Fundamenteel hierbij is, dat de flexibiliteit van criminele netwerken hen om te beginnen • 
al zeer resistent maakt tegen pogingen tot ontmanteling volgens de gebruikelijke 
opsporingsdoctrine. De politie zoekt, wellicht als een spiegelbeeld van zichzelf, naar een 
hooggeorganiseerde criminele tegenstander, maar krijgt te maken met vluchtige structuren. 
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natuurlijke fleydbiliteit in netwerken 
De specifieke samenwerlcingsvorm van flexibele netwerken in plaats van meer stabiele 

en hierarchische organisaties is uitermate effectief in het .opvangen van tegenslagen en 
arrestaties. De sociale samenhang die er in- het criminele netwerk bestaat, en die deels 
berust op verwantschapsrelaties, maakt dat klappen kunnen worden opgevangen en dat 
wederzijdse ondersteuning wordt verleend. Bij arrestaties staat 'de achterban' met snel 
alleen, en terugkerende ex-gevangenen worden doorgaans weer snel opgenomen in het 
netwerk. 

Anders dan bij een formele organisatie, waar het verwijderen van een directeur of een 
boekhouder het gehele functioneren van het organisme belemmert, blijkt het erg lastig om 
in een netwerk vitale elementen te onderscheiden en door het neutraliseren daarvan 
structurele schade toe te brengen. Het samenwerken in netwerken vloeit logisch voort uit 
de gewoontes en eigenaardigheden van de personen die actief zijn in deze vormen van 
georganiseerde criminaliteit. Dit zijn geen mensen die een arbeidscontract sluiten en achter 
een bureau gaan zitten, maar sterk individualistische personen die op een informele en 
directe manier met elkaar omgaan in een wereld waarin fysieke kracht nog een rot speelt. 
Door hun vaak impulsieve natuur zijn ze in zekere zin onbetrouwbaar: iemand kan om tal 
van redenen ineens niet langer beschikbaar zijn, zodat er moet worden geimproviseerd en 
iemand anders de klus moet overnemen. Alle spelers zijn aan dit soort risico's gewend, en 
politie-ingrijpen betekent slechts meer van hetzelfde soort risico, waarbij vergeleken met 
de potentieel dodelijke gevolgen van onderlinge conflicten een arrestatie nog een 
overzichtelijk risico is. 

Het is weinig zinvol om een parallel te trekken met celstructuren in politieke 
conspiratieve organisaties. Aan deze geforceerde organisatievorm ligt immers een 
weloverwogen, rationele strategie ten grondslag, die is gebaseerd op ervaring en die in 
zekere zin wezensvreemd is voor de betrolckenen zelf. Criminele netwerken zijn veel 
minder bewust op afscherming gericht, en dat biedt aanknopingspunten voor de politie. 

risico's en schade afwentelen 
Het delen van risico's door samen grotere projecten te financieren is een zeer 

algemeen verschijnsel in de Hollandse hasjnetwerken. Uit de analyse van Verhagen's 
manier van werken blijkt echter duidelijk zijn talent voor het profiteren van anderen. In 
samenwerkingsverbanden slaagt hij er steeds .  opnieuw in om met de grootste kluif weg te 
komen, en zelfs in mislukte operaties blijft zijn schade beperkt terwijl anderen hun kapitaal 
in rook zien opgaan of in de cel belanden. Deze eigenschap, die ook voor naaste 
medewerkers vruchten afwerpt, kan zich echter tegen hem keren. Wanneer zijn reputatie 
van onbetrouwbaarheid dusdanig wordt dat anderen de samenwerlcing gaan vermijden, kan 
er een isolering volgen die Verhagen's functioneren in het macro-netwerk sterk belemmert, 
en daarmee zijn succes als crimineel organisator. 

afscherming: meer dreigend dan doordacht 
Uit het nauwgezette onderzoek naar de inlichtingen- en veiligheidscapaciteiten van de 

Verhagen-groep blijkt, dat van een consequente en doordachte strategische afscherming in 
de vorm van bijvoorbeeld een afgedwongen omerta, een corruptie-strategie en contra-
observaties eigenlik geen sprake is. Er lcwam bij de kernleden via-via wel informatie 
binnen over —en waarschijnlijk ook vanuit— de politie, maar daarbij werd vermoedelijk 
gebruik gemaakt van contacten die anderen hadden opgebouwd. Men was vaak ronduit 
onvoorzichtig over de telefoon en tegenover relatieve buitenstaanders, en onder elkaar leek 
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iedereen van bijna alles op de hoogte; er werd erg veel geroddeld en gekletst. Aan de 
andere kant leek Verhagen soms gealarmeerd wanneer er iemand in voorlopige hechtenis 
zat, die misschien schadelijke informatie zou kunnen verstrekken. Meerdere gevallen van 
geIntimideerde arrestanten (via door Verhagen en Jongman.  aangestuurde advocaten) en 
verwanten spreken wat dit betreft boekdelen. De bereidheid tot zwaar geweldsgebruik 
draagt bij aan de `afdichting' van de criminele activiteiten naar de buitenwereld. Intimidatie 
blijkt een tot op zekere hoogte effectief middel. Maar hoe bedreigend en serieus dit soort 
intimidaties ook is, het wijst meer op een paniekerig en impulsief reageren op incidenten 
dan op een doordachte en preventieve benadering van de afschermingsproblematiek, zoals 
die bij politieke ondergrondse organisaties wel is aangetroffen. 

Er moet afsluitend worden vastgesteld dat leden van de groep op verschillende 
manieren toegang hadden tot vertrouwelijke informatiebronnen, waaronder vermoedelijk 
ook politie-informatie. Het is daarom opmerkelijk dat het team weinig energie lijkt te 
hebben gestoken in het uitzoeken van aanwijzingen voor dergelijke lelcken. Deze opmerlcing 
wordt echter gemaakt onder voorbehoud, omdat Met alle relevante informatie hierover in 
de dossiers werd teruggevonden. 

veiligstellen van bezittingen 
Op basis van het Ferrari-onderzoek is in enig detail aan te geven hoe Verhagen en 

anderen hun lcapitaal in de vorm van elders ondergebrachte voertuigen, paarden, luxe-
vaartuigen en dergelijke veilig trachtten te stellen. Opvallend was dat er zowel door de 
topjongens als in het lagere echelon zeer aanzienlijke bedragen werden verdiend. Hoewel 
Verhagen als een zuinig zakenman bekend stond, werden er tonnen gestoken in de opsmuk 
van dames en in dure bolides. Dat de afscherming van het verworven lcapitaal niet altijd 
succesvol was blijkt uit de veelheid aan inbeslaggenomen goederen. In totaal werd er aan 
geld en verkochte vermogensbestanddelen zo'n zes miljoen binnengehaald. 

De vraag is of er bijvoorbeeld in het buitenland geen substantiele bezittingen buiten 
beeld zijn gebleven: hiervoor waren wel aanwijzingen, maar geen harde bewijzen. Volgens 
een geraadpleegde HOD-deslcundige bleef het goeddeels bij een baar geld-economie en 
stelden de investerings- en witwasconstructies weinig voor. Er is niet veel zichtbaar 
geworden aan eigen bezit in de sfeer van productiemiddelen. Verhagen's nieuwe huis van 
een half miljoen vormde het meest kostbare zichtbare kapitaalgoed, en er werd schijnbaar 
weinig geInvesteerd in legale, duurzame bedrijven zoals winkels of horeca. De FIOD-
ambtenaar beoordeelde de afscherming van het kapitaal als Icwetsbaar: de beheerders van 
Verhagen's wagenpark bijvoorbeeld gaven direct toe dat de voertuigen in feite van hem 
waren. Ook de juridische afscherming liet te wensen over: de ingehuurde advocaten waren 
niet van wereldldasse, en de dekmantelconstructies bleven steken op een bescheiden niveau. 
De FIOD-man liet zich verder nogal laatdunkend uit over de financiele adviseurs van de 
kenileden. 

Die jongens wisten bij wijze van spreken hoe je naar Luxemburg moest rijden om daar geld op een 
bank te zetten, maar erg sophisticated was dat zeker niet. En het 'elders onderhrengen' van Verhagen 
kwam crop neer dat-ie het op naam van een kennis liet zetten, en dat die klappen zou krijgen als er 
iets mee zou gebeuren. Al met al geen stevige constructie. Maar tegelijk was het effectief genoeg voor 
dit soon mensen. Ze krijgen hun geld weg naar het buitenland en kunnen er genoeg van terughalen, 
en daar is het allemaal om begonnen. Die willen toch hier in Nederland een goed leven leiden, en nict 
in een of ander vet land. 
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de onzichtbare miljoenen 
In de ontwilckeling van strategieen voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit 

neemt het financiele aspect een steeds belangrijkere plaats in. Toch is er nog onvoldoende 
inzicht in het bestedingspatroon van grote criminelen. Ook bij het Ferrari -onderzoek deed 
zich de paradox voor dat men kon inschatten dat er tientallen miljoenen moesten 
binnenkomen, maar dat er slechts een fractie van dat geld naderhand kon worden 
gelocaliseerd. Een onbekend deel is besteed aan het in stand houden en uitbreiden van de 
infrastructuur en het betalen van de medewerkers. Duidelijk is verder dat de handel in 
exclusieve voertuigen en allerlei drijvende pronkstukken voor een deel diende om crimineel 
kapitaal onder te brengen. Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat er, veel meer 
dan wellicht tot dusver werd aangenomen, grote hoeveelheden geld werden gespendeerd 
aan de directe bevrediging van behoeften. Hierbij valt met name te denken aan dure 
sieraden en kleding en aan golcken en andere geneugten des levens: verscheidene 
hoofdpersonen brachten heel wat geld naar illegale gokhuizen. Het is voor de onderzoeker 
met na te gaan in hoeverre er bij de politie zicht is op de bedragen die er in de illegale gok 
omgaan, maar het is alleszins voorstelbaar dat sommige uitbaters en investeerders daarmee 
op onopvallende wijze schatrijk zijn geworden. 

(IV) overheidsoptreden 
De laatste vraag richtte zich op de acties van de overheid ten aanzien van de 

betreffende criminele organisaties. Zoals gezegd blijkt over een concreet geval als dit in 
een openbaar stuk slechts met grote terughoudendheid te lcunnen worden gerapporteerd. 
Ook de vraag naar de effecten van het overheidsoptreden ten aanzien van de organisatie 
blijft problematisch, omdat het team tot op het laatst in het geheim opereerde, en er direct 
na het verrichten van de uiteindelijke arrestaties en huiszoekingen geen nieuwe informatie 
meer binnenkwam. 

effecten 
Duidelijk is hoe bedreven Verhagen en de zijnen waren in het afwenden van tegenslag 

op tijdelijke partners. Door het combineren van slimheid en gespierde bluf bleven andere 
criminelen met de rekening zitten; Verhagen wist altijd maximaal voordeel te trelcken uit 
gezamenlijke projecten, de karalcteristieke operatievorm in de grootschalige drughandel. 
Toch blijkt dat de voortdurende inbeslagnames door politie- en douane-instanties in binnen-
en buitenland een grote druk op de kernleden van de groep legden. Deze interventies 
vonden voor een deel op aangeven van het Ferrari-team plaats. Het effectief verzamelen 
en exploiteren van inlichtingen leidde hier tot een reeks zogenoemde `vlagzaken', waarbij 
andere politiediensten konden scoren op basis van door het team aangeleverde informatie. 
Met name bij de Britse Customs wist het team hierdoor een zeer goede reputatie op te 
bouwen, die tot op de dag van vandaag vruchten afwerpt. Internationale operaties bleken 
mogelijk, met zozeer vanwege verdragen, internationale politiediensten of technologie maar 
door het nemen van initiatieven, onderling vertrouwen en tamelijk onbaatzuchtige en 
doelgerichte samenwerking. 

De vraag blijft in hoeverre de groepering op de hoogte was van de samenhang in de 
tegenslagen die hen troffen. Omdat de onderscheppingen zich deels in het buitenland 
afspeelden en de rol van het Ferrari-team in principe onzichtbaar bleef, kan het zijn dat 
men het eenvoudig toeschreef aan een ongunstig karma. Van tegenacties vanuit de groep 
in de richting van het team is vrijwel niets gebleken, afgezien van de genoemde 
intimidatiepogingen na de arrestaties, waarvan de achtergronden nooit werden opgehelderd. 
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realistische doelen 
Het onderzoek wijst uit, dat de aanvankelijke doelstelling om de organisatie geheel te 

ontmantelen, feitelijk niet haalbaar was. Zolang men een groep als de hier onderzochte 
beschouwt als een organisatie met duidelijke leiders en leden,. die onschadelijk kan worden 
gemaakt door de top te verwijderen, is deze doelstelling begrijpelijk. Die voorstelling van 
zaken blijkt echter ten aanzien van de Hollandse netwerken niet houdbaar. Het beeld van 
een crimineel netwerk, zoals dat in de vorige hoofdstukken is geschetst komt meer met de 
werkelijkheid overeen, en vraagt om een andere benadering. Het is onder de gegeven 
omstandigheden niet doenlijk om een dergelijke groep in zijn geheel aan te houden en 
veroordeeld te krijgen. Daarom zal in het volgende hoofdstuk een andere aanpak worden 
bepleit. 

belangrijke contacten laten liggen 
Er is in het Ferrari-onderzoek, zoals in vrijwel alle onderzoeken, voor gekozen om 

contacten die in de periferie werden waargenomen niet aan verder onderzoek te 
onderwerpen. Omdat deze aanpak bij de Nederlandse recherche gemeengoed is, 
ontspringen bepaalde belangrijke figuren systematisch de dans. Het ging hierbij zowel om 
Nederlandse als buitenlandse (met name Libanese en Pakistaanse) contacten, die in het 
criminele macro-netwerk van beduidende betekenis waren. Vanuit het in deze rapportage 
geschetste netwerk-perspectief lijkt dit een strategische vergissing te zijn geweest. 

ernstige manco's op strategisch niveau 
Het lijkt bij zowel de korpsleiding als de teamleiding te hebben ontbroken aan het 

strategisch inzicht, dat nodig is om een dusdanig groot recherche-onderzoek optimaal te 
laten verlopen. Bij de aanvang van het onderzoek beschikte men over verbazend weinig 
informatie over de doelgroep, wat een zorgvuldige keuze van de targets niet ten goede 
lcwam. Strategische sturing en toezicht vanuit de korpsleiding en het O.M. schoten volgens 
veel betroldcenen tekort, en de ingestelde beheerscommissie functioneerde onvoldoende. 
Voor zover er aan strategische en tactische planning werd gedaan was dat voornamelijk de 
verdienste van enkele initiatiefrijke rechercheurs, op wie een zware wissel is getroklcen. 

een bilk in de toekomst 
Hoewel voor dit onderzoek geen informatie van na 1992 is gebruikt is het wel 

mogelijk om bepaalde verwachtingen, of zo men wil voorspellingen, te formuleren omtrent 
wat er zal gaan gebeuren zodra de hoofdrolspelers weer op vrije voeten komen. Ten eerste 
kan men er gevoeglijk van uitgaan dat men al snel opnieuw actief zal worden op de 
drugmarkt. De reden hiervoor is, dat er in feite aan de omstandigheden niets is veranderd 
sinds 1992: drughandel is nog altijd zeer aantrekkelijk, de opbrengsten zijn onveranderd 
hoog en de pakkans en strafmaat blijven relatief gering. Men zal de ervaring van onderzoek 
en gevangenschap zien als een les om beter afgeschermd te opereren, en in ieder geval 
discreter met geweld om te gaan. Oude vaardigheden en contacten zijn onveranderd 
waardevol en invloedrijk, en een reeel perspectief op handhaving van de levensstij1 buiten 
de misdaad is niet voorhanden. Een deel van de middelen, financieel en anderszins, zal 
bovendien nog ter beschikking staan onder beheer van familie en vrienden. 

Op basis van dossierkennis en interpretatie zijn nog meer voorspellingen te doen, maar 
de noodzaak tot anonimisering maakt dit helaas onwenselijk. 
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10. Naar een andere aanpak: 'close-up rechercheren' 

De vijfde onderzoeksvraag richtte zich op mogelijke - nieuwe wegen om criminele 
netwerken zoals hier beschreven, beter order controle te brengen. Voortbouwend op de 
analyse van onderzoeksmateriaal en literatuur wordt hier als antwoord een nieuw tactisch 
recherche-concept geformuleerd, dat zal worden aangeduid als 'close-up rechercheren'  . In 
dit concept zijn inzichten uit de vorige hoofdstukken samengevoegd tot een coherente visie 
op recherche-innovatie, die nauw aansluit bij de filosofie van een integrale aanpak van 
criminaliteit. 

weer een nieuw idee? 
De politie-organisatie kent geen gebrek aan cursussen en nota's, maar de praktische 

implementatie van nieuwe ideeen loopt nog vaak stuk op bureaucratische taaiheid en 
machtsconflicten op de hogere niveaus. Innovaties als het fenomeenonderzoek en de MOT-
regeling tegen het witwassen leiden vooral tot spraakverwarring en teleurstellingen. Critici 
klagen zelfs over een gebrek aan strategische visie, en spreken van angst in het tweede 
echelon om afwijkende meningen te uiten. Is het tegen die achtergrond wel zinvol om met 
weer een nieuwe boodschap te komen? Wie zit daar op te wachten? 

Het onderzoek naar de Verhagetz-groep wijst ondubbelzinnig uit dat een crimineel 
netwerk als organisatievorm tamelijk immuun is voor pogingen tot 'ontmanteling' volgens 
de gebruikelijke politie-tactieken. Wanneer zo'n netwerk opereert op een zeer winstgevende 
drugmarkt met een gedoogde, omvangrijke vraag en een gecriminaliseerd massaal aanbod, 
kan men hoogstens streven naar beheersing van de ernstigste uitwassen. Uit de Ferrari-zaak 
valt te leren dat de maatschappelijke risico's vooral liggen in het ontstaan van criminele 
machtsblokken, en in zware geweldsincidenten met de bijbehorende dreiging. Dit strategi-
sche uitgangspunt vraagt om een nieuw tactisch concept. 

kleinere teams met een nieuwe missie 
Dit nieuwe concept vergt een bescheiden aanpassing in de manier van denken en 

werken van de recherche. Geen hoogdravende pretenties dus, maar een op maat gesneden 
aanpak van de hier beschreven 'Hollandse netwerken', gericht op beheersing in plaats van 
ontmanteling. Tegelijk ontstaat er ruimte voor een meer continue aanpak, die de ademnood 
van de traditionele rechercheteams weet te vermijden. Teams als Ferrari, die op grote 
vangsten jagen, staan onder voortdurende druk om hun enorme kosten te rechtvaardigen. 
Bovendien begint na enige tijd het Openbaar Ministerie te lcreunen over de excessieve gvo-
termijnen. Zodra dan uiteindelijk de verdachten `in het hok' zitten, wordt het tappen 
onmiddellijk gestaakt. Er wachten nieuwe prioriteiten, en terwijl het weefsel van het crimi-
nele netwerk zich weer herstelt drogen de informatiebronnen van de recherche op. Dit 
probleem vormde de aanleiding voor dit onderzoek. Kleinere, slimmere en meer continue 
'close-up teams' zijn het antwoord. 

geen `zand in de machine' 
Al enige tijd wordt er in met name Amsterdamse recherchekringen gesproken over 

`zand in de criminele machine gooien', zonder dat duidelijk wordt gemaakt hoe dat er 
concreet uit moet zien. Het argument is dan dat bepaalde toperiminelen steeds minder 
grijpbaar worden, zodat ze alleen nog te raken zijn door ze voortdurend in de wielen te 
rijden. Populair gezegd: de politie weet wie ze hebben moet, maar ze vindt geen bewijzen 
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openheid en vindingrijkheid 
Maar belangrijker nog is dat alles principieel in openheid verloopt. Alle betrokkenen 

moet vooraf duidelijk voor ogen staan wat de doelen zijn en welke middelen hiervoor in 
aantnerking komen. Uit het onderzoek naar het Verhagen-netwerk komt naar voren dat 
grotere en geheime teams waarschijnlijk niet het juiste middel zijn voor het beheersbaar 
houden van dit soort criminaliteit. Compacte en flexibele eenheden besparen veel geld, 
maar kunnen alleen tot succes leiden indien er in de plaats van lcwantiteit meer kwaliteit 
komt in de vorm van sophistication en vindingrijkheid. Die visie moet niet alleen de 
teamchef of projectleider aanspreken, maar ook de uitvoerende medewerkers. 

what's new? 

en gaat de boeven dan maar opvallend volgen en op de zenuwen werken, in de hoop dat 
ze fouten maken. Uit oogpunt van rechtsbescherming valt hier nogal wat op aan te merken, 
en zo'n aanpak loopt dan ook grote risico's om door wakkere advocaten te worden 
onderuitgehaald. ledere burger is inuners onschuldig zolang de rechter geen veroordeling 
heeft uitgesproken, en opsporingsbevoegdheden mogen niet als strafmaatregelen worden 
aangewend. De wet biedt geen plaats voor politie-optreden dat van middel tot doe wordt. 

Met close-up rechercheren wordt jets anders bedoeld. Om te beginnen gaat het hier 
niet om ongrijpbare criminelen die zich perfect hebben afgeschermd: Verhagen was slordig 
genoeg om te worden gepakt, en zal dat in de toekomst waarschijnlijk blijven. Criminelen 
die onschendbaar lijken vragen om een heel andere aanpak, en in ieder geval om toege-
sneden onderzoek. Verder gaat het per se niet om gewoon lastig vallen' en `zieken': een 
oorlog van rechercheurs tegen een of meer criminelen moet tot elke prijs worden 
vermeden. Waarborgen hiertegen liggen in een directe betroldcenheid van de korpsleiding, 
het Openbaar Ministerie en de rechter-commissaris, in combinatie met een regievoering 
vanuit een strategische intelligence-visie. 

De nieuwe aanpak verschilt op kernpunten van meer gebruikelijke tactieken. Niet 
langer is alle activiteit geconcentreerd op het binnenhalen van de grote klapper, in de hoop 
daarmee serieuze gevangenisstraffen te lcunnen verzekeren. Zolang de criminele activiteiten 
tot hasjhandel beperIct blijven is dat sowieso een weinig vruchtbare benadering, omdat ook 
bij zeer omvangrijke transporten de maximale strafmaat beperkt is. In plaats daarvan wordt 
het hele verschijnsel bekeken met het oogmerk om de problematische kanten onder controle 
te houden. Belangrijkste doel is dan het voorkomen van geweldsexcessen en het tegengaan 
van de opbouw van succesvolle criminele machtsblokken, zoals die in de constellatie rond 
Verhagen zijn aangetroffen. 

operationele allianties 
De manier van werken is dus breder en inalti-disciplinair. In een compact plan van 

aanpak wordt allereerst vanuit het netwerk-perspectief uiteengezet waarom bepaalde figuren 
een groter crimineel risico vormen dan de gemiddelde boef. Deze personen duiden we 
verder aan als targets. De kracht van iemand als Verhagen schuilt met name in zijn 
organisatievermogen: hij kan dingen voor elkaar Icrugen en mensen in wisselende 
samenwerlcingsverbanden rond zich verzamelen. Hierna worden de bovengeformuleerde 
strategische doelen op de pralctijk toegesneden, door duidelijk te formuleren welke 
problemen er zijn te beheersen. In dit stadium worden ook de operationele grenzen 
bepaald, die vanuit een orientatie op proportionaliteit en subsidiariteit gerelateerd zullen 
zijn aan de ernst van de te beheersen risico's. Het team sluit vervolgens operationele 
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allianties met andere controlerende en besturende instanties, waarbij wordt bezien wat ieder 
kan bijdragen aan het beheersbaar maken van het probleem. De politie kan hierbij, in 
samenspraak met het OM, op grond van haar kennis en mogelijkheden de regie voeren. Na 
een inwerkperiode kan het team ten slotte op grond van de verkregen informatie na zorg-
vuldige afweging tot interventies overgaan: Uit het hiernavolgende zal blijken dat hierbij 
flexibiliteit en korte beslislijnen vereist zijn. 

Uit de flexibele samenwerking met andere diensten moet een close-up team zijn sterke 
informatiepositie en slagkracht opbouwen. Al in een vroeg stadium is nauw contact met de 
pluk-ze specialisten noodzakelijk: daar is immers veel praktische kennis opgedaan, en het 
biedt meer zekerheid dat alle mogelijkheden voor onderzoek en onttrekking worden benut. 
Het team zal creatief moeten leren werken vanuit een voortdurend besef van de eigen 
mogelijkheden, inclusief die van partner-organisaties als de Belastingdienst en diverse 
controlerende instanties. Na verloop van tijd zal de kennis die in de think tank van het 
close-up team wordt ontwikkeld en beproefd, ten goede kunnen komen aan andere 
eenheden binnen en buiten het korps. 

impact op operaties 
Bij het uitvoeren van interventies speelt een drietal uitgangspunten een rol. Allereerst 

impliceert het beheersbaar houden van een criminaliteitsprobleem altijd het belemmeren en 
ontmoedigen van bepaalde soorten activiteiten. Tactische planning beoogt daarom de impact 
op lopende en geplande criminele operaties te maximaliseren, bijvoorbeeld door een target 
aan te houden terwijl hij in het bezit is van een hasjtransport in de distributiesfeer (kilo's 
tot tientallen kilo's), zoals dat bij de Verhagen-groep geregeld het geval was. Het team 
dient zich af te vragen waar de crimineel mee bezig is op het moment dat men hem op de 
schouder tikt, en welke operaties met deze actie worden verstoord. Draagt de interventie 
bij aan een substantiele ontneming van productiemiddelen of uitschakeling van waardevolle 
mensen? Raakt het target zo bijvoorbeeld een boot kwijt die hard nodig is in een bepaald 
logistiek traject, of een veilig geachte plaats, waardoor er moet worden gemproviseerd met 
alle risico's van dien? 

impact op netwerk 
Uit de sociale netwerkbenadering leerden we dat criminelen als Verhagen alleen 

kunnen opereren op basis van hun contacten in het criminele macro-netwerk. Als het team 
erin slaagt hun vermogen om daarin te functioneren aan te tasten, vermindert daarmee 
direct de criminele dreiging. Dit levert een tweede uitgangspunt op: tactische interventies 
moeten altijd worden overwogen in het licht van het beoogde effect op het netwerk. Ofwel: 
hoe kan iemand als Verhagen in zijn functioneren zodanig worden belemmerd, dat (potenti-
ele) partners afhaken en zijn reputatie schade lijdt? 

informatie-onttrekking 
Informatie vormt in dit rechercheconcept een vitale factor. Vandaar het derde 

uitgangspunt: interventies zijn gericht op een maximale opbrengst aan informatie. Naast 
het gebruik van bij de politie en andere diensten opgeslagen gegevens en diverse open 
bronnen, heeft de recherche de mogelijkheid om informatie aan de targets zelf te 
onttrekken. De inlichtingentak van het close-up team dient daarom steeds alert te zijn op 
mogelijke vindplaatsen van relevante informatie binnen de doelgroep. 
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verdere ontwikkeling van het concept 
`Dicht op de huid' rechercheren is niet iets dat van achter een bureau kan worden 

bedacht: het moet zich vormen en bewijzen in de pralctijk. Door een goed evaluatietraject 
in het experiment in te bouwen kunnen de professionaliteit en effectiviteit verder worden 
verbeterd. Een groot voordeel van het concept is dat het in principe kan worden uitgevoerd 
met de huidige mensen en middelen. Het is kosten-effectief, de keimis en vaardigheden 
voor het werken vanuit een strategic intelligence-visie zijn goeddeels aanwezig, evenals 
ervaring met het exploiteren van open bronnen. Door de verborgen mogelijkheden van 
nieuwe teclumlogieen uit te buiten is het mogelijk om tegen relatief geringe kosten de 
bewegingen van een target op de voet te volgen. De tijd is rijp voor recherche-irmovaties 
die gebaseerd zijn op gedegen onderzoek en kennis van de materie. 

1 professionele organisatie 
De nieuwe miner van werken vraagt van de rechercheurs inventiviteit en inzet, die 

alleen tot zijn recht kan komen in een stimulerende en professionele omgeving. Binnen de 
afgesproken kaders en doelen moet er maximale ruimte zijn voor flexibiliteit. In het 
Ferrari-team wisten met name hoofdagenten en brigadiers veel creatieve en succesvolle 
initiatieven te ontwilckelen. Een goede teamchef weet deze Icracht te benutten, waarbij hij 
op zijn hoede blijft voor roekeloze en over-enthousiaste avonturiers. 

De nieuwe manier van werken kan vrijwel direct tot zichtbare resultaten leiden, wat 
natuurlijk sterk motiveert. Het is bovendien stimulerend om te functioneren in een 
omgeving die voortdurend een beroep doet op de vindingrijkheid. Wet is het misschien 
moeilijker om met dit soort projecten te `scoren' in de zin van inbeslaggenomen 
hoeveelheden drugs en dergelijke. Als het goed gaat, zit het resultaat juist in een 
preventieve en disruptieve werlcing die minder opvalt. 

andere informatie-exploitatie 
Voor deze vorm van rechercheren is goede informatie nodig, die met name van 

informanten en uit telefoontaps kan worden verIcregen. Hier zijn de mogelijkheden beperkt, 
zolang er nog geen gerechtelijk vooronderzoek kan worden geopend. In het eerste stadium 
kan het /team op basis van open bronnen-onderzoek en het voeren van verkennende 
gespreklcen een begin maken met het nagaan van de (semi-)legale activiteiten van de 
targets. Anders dan bij de meer traditionele onderzoeken hoeft men echter niet te wachten 
tot het eind van de rit om dan, onder grote tijdsdruk, de resultaten van huiszoelcingen en 
verhoren te verwerken. Een van de voordelen van close-up rechercheren is immers, dat het 
al in een vrij vroeg stadium mogelijkheden biedt om gebruik te maken van bijzondere 
bevoegdheden zoals huiszoelcing, inbeslagname van bijvoorbeeld boekhouding of 
computerapparatuur en uitlevering van elders berustende administratieve bescheiden. 

juridische noviteiten 
In een vroeg stadium zal hierover al overleg met het Openbaar Ministerie moeten zijn. 

Met het openen van een gerechtelijk vooronderzoek kan niet te lang worden gewacht, maar 
die problematiek mag bekend worden verondersteld. Dit nieuwe rechercheconcept zal in 
overleg met het OM optimaal en creatief gebruik kunnen maken van allerlei juridische 
mogelijkheden, zoals de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen. Ook valt te 
overwegen om een vervolging te proberen op het lidmaatschap van een voortgezette 
'organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven' onder artikel 140 Strafrecht. 
Wanneer iemand als Verhagen, die onder meer is veroordeeld op artikel 140, na zijn 
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vrijlating opnieuw in het criminele netwerk gaat opereren, kan immers worden 
beargumenteerd dat iedereen die daarin feitelijk met hem samenwerkt zich schuldig maakt 
aan het lidmaatschap van de blijkbaar nog altijd functionerende criminele organisatie. 
Wanneer binnen het OM enthousiasme kan- worden gewekt voor de nieuwe recherche-
aanpak, is ook van die zijde meer creativiteit te -verwachten. 

lessen uit Ferrari 
Het wetenschappelijk onderzoek naar de Verhagen-groep levert enkele aanIcnopings-

punten op voor een close-up aanpak. Essentieel is in ieder geval het maken van een 
kwetsbaarheidsanalyse,  waarin de activiteiten van de personen systematisch worden 
bekeken op hun kwetsbaarheid voor interventies. Criminelen als Verhagen opereren in het 
spanningsveld van het behouden van controle over de `werlcvloer-activiteiten' en het 
vermijden van directe betrokkenheid bij misdrijven. De analist identificeert dan ook de 
middelen en mogelijkheden, zowel materieel als immaterieel, die zulke criminelen in staat 
stellen om hun operaties gaande te houden en beoordeelt deze op hun kwetsbaarheid. 
Hieruit zal opnieuw blijken dat de contacten in het criminele macro-netwerk doorgaans het 
belangrijkste `Icapitaal' van iemand als Verhagen vormen. 

kwetsbaarheidsanalyse 
In de kwetsbaarheidsanalyse identificeert men eventuele problemen die de targets 

hebben, zodat het team daarop kan inspelen. Hierbij valt te denken aan conflicten, perso-
neelslcwesties, technische moeilijkheden, controles, persoonlijke beslommeringen, enzo-
voort. Bij een goed afgeschermde organisatie kan het nodig zijn om in eerste instantie 
gebruik te maken van de zwakheden van onervaren betrokkenen die openingen bieden 
vanuit een oogpunt van kwetsbaarheid, ook al zal de impact laag zijn. Zulke `zwakkere' 
figuren zullen eerder fouten maken, en daarmee de politie door huiszoeking en dergelijke 
een ingang bieden naar het eigenlijke 'target'. Er moet echter worden gewaakt voor de 
verleiding om uiteindelijk het hele onderzoek maar te richten op de `zwakke broeder', 
alleen omdat die `haalbaar' is en er resultaten moeten worden getoond. 

Bij het kiezen van doelen voor interventies kan men, met de netwerk-hypothese van 
kwetsbare sleutelpersonen in het achterhoofd, inzoomen op specialisten en mensen die een 
speciale rol of betekenis hebben voor het functioneren van het netwerk en daarom moeilijk 
te vervangen zijn. Zoals bleek bij de kapiteins van de Verhagen-groep zijn dergelijke 
figuren vaak slordig in hun wijze van opereren, waardoor ze een gat in het afschermend 
pantser vormen. 

Bij de Verhagen-groep zullen in de plaats van het ontmantelde kantoor en de eigen 
lcroeg 'Het Everzwijn' nieuwe operatiecentra en ontmoetingsplaatsen komen. Wanneer hier 
in een vroeg stadium kan worden geintervenieerd is het wellicht mogelijk om daar toegang 
te krijgen. Ook kan worden gezocht naar mogelijkheden in de vergunningensfeer om de 
ingebruikneming te beletten, teneinde de targets gezichtsverlies te laten lijden. Het 
Verhagen-netwerk kon opereren bij de gratie van de betrekkelijke rust op allerlei plaatsen, 
en de tijd en ruimte die de hoofdrolspelers was gegund. Wanneer er tijdrovende problemen 
in hun leven komen, zoals conflicten en bureaucratische verwiklcelingen, verstoort dat de 
bedrijfsvoering. 

tussen legaal en illegaal 
Een lcwetsbaarheidsanalyse besteedt altijd extra aandacht aan het raakvlak tussen legale 

en illegale activiteiten. Met welke controlerende en vergunningverlenende instanties hebben 
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de targets te maken, met welke leveranciers en afnemers, en waar komen de materialen 
en werIctuigen vandaan? Een overzicht van legale contacten kan dienen om stukjes van de 
puzzel te vinden en aanwijzingen te Icrijgen voor verder onderzoek. Bovendien zijn 
dergelijke legale bedrijven of personen doorgaans beter toegankelijk voor het verkrijgen 
van informatie. Het leveren of afnemen van goederen en diensten zal op zich meestal niet 
illegaal zijn, maar met name wanneer er sprake is van een (deels) illegale betroldcenheid, 
biedt dit een handvat om druk uit te oefenen en dingen gedaan te krijgen. Denk hierbij aan 
scheepvaart-activiteiten, voertuigen, reparaties aan machines en dergelijke. 

Overigens geven zowel de vakliteratuur als empirisch onderzoek aanleiding om het 
veelbesproken verschijnsel 'infiltratie in de bovenwereld', met andere ogen te bezien. Met 
name in het bedrijfsleven blijkt het initiatief vaak Met vanuit de crimineel, maar vanuit de 
gegale' partij te komen. Bij dergelijke coalities kan er misschien beter worden ingestoken 
op die 'legal& kant, aan wie bijvoorbeeld de risico's en consequenties van diens handelen 
lcunnen worden verduidelijkt. In de zogenoemde tovenwereld' is men over het algemeen 
meer beducht voor de eigen reputatie en gaat men geweld en narigheid liever uit de weg, 
zelfs als er lokkende winstkansen liggen. 

We kunnen vaststellen dat er bijna altijd een parallel is aan te wijzen tussen de (semi-
)Iegale en de illegale activiteiten. Het raakvlak tussen die twee domeinen zal dan ook veelal 
het aangrijpingspunt vormen voor het verkrugen van informatie en het plegen van 
interventies. De analist vraagt hierbij naar het oognaerk van de (semi-)legale activiteiten. 
Een bedrijf kan dienen als legale bron van inkomsten voor de belasting, of voor witwassen, 
voor het beschikbaar krijgen van logistiek/technische mogelijkheden, als fysieke locatie 
voor ontmoetingen of criminele activiteiten of als (juridische) delcmantel voor clandestiene 
activiteiten. Deze verschijningsvormen bieden evenzovele aangrijpingspunten voor 
informatie-inwinning en interventies. De (semi-)legale activiteiten leveren immers altijd een 
papieren spoor op, dat met wat financiele deskundigheid kan worden nageplozen, vaak 
zelfs zonder daarvoor allerlei inbeslagnames te hoeven verrichten. 

controle en zorgvuldigheid 
Omdat close-up rechercheren riskante aspecten in de sfeer van misbruik van 

bevoegdheden in zich bergt, vraagt het bij uitstek om een `zuivere' manier van werken, 
waarbij onderling openheid bestaat over de activiteiten en duidelijkheid over wat wel en 
niet kan. Wanneer integriteit, openheid en controleerbaarheid niet voorop staan is dit soort 
projecten op langere termijn tot mislulcken gedoemd. Ook de betrolckenheid van de 
recherchechef en de korpsleiding, alsmede van het Openbaar Ministerie zal in die zin 'clo-
se-up' moeten zijn. Het verdient overweging om iemand op commissaris-niveau voor 
dergelijke projecten verantwoordelijk te maken die beleidsmatig als aanspreekpunt kan 
fungeren, al zal deze figuur wel over enige operationele ervaring, betrokkenheid en 
verbeeldingslcracht moeten beschikken. 

Elke stap van hetteam moet kunnen worden verantwoord in het besef, dat de genomen 
beslissingen uiteindelijk voor de rechtbank overeind moeten blijven. Daarom is het van 
belang om vanaf het begin alles zorgvuldig te documenteren, inclusief de informatie uit 
open bronnen. Deze eis geldt a fortiori voor die aanwijzingen die de grondslag vormen 
voor tactische interventies. 

Het ergste dat met deze onorthodoxe manier van rechercheren kan gebeuren is dat —al 
dan niet terecht— het beeld ontstaat van een politieteam van bullebaldcen en zware jongens, 
die met veel geweld en willekeur mensen het !even zuur maken. Er is geen plaats voor 
ongemotiveerde aanvallen op personen. Dergelijk politie-optreden komt te dicht bij de tac- 
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tieken die in de Koude Oorlog tegen.communisten werden ingezet, waarbij iemands leven 
werd verzielct door hem bijvoorbeeld op heimelijke en ongrijpbare wijze het werken 
onmogelijk te maken. Het voeren van een `vuile oorlog' tegen criminelen moet tot elke 
prijs worden vermeden. Het gaat bij close-up rechercheren nadruldcelijk met om het 
inzetten van clandestiene, met-democratische middelen vanuit het argument dat elke andere 
remedie tegen georganiseerde criminaliteit heeft gefaald. Politie-optreden moet, zoals elk 
handelen van een democratische overheid, berusten op een wettelijke basis en principieel 
controleerbaar zijn. Daarom verdient het aanbeveling om het concept van close-up 
rechercheren met toe te passen in het kader van een heimelijk opererend kernteam, maar 
vanuit de reguliere recherche, eventueel ondersteund met specifieke deslcundigheid. Zulke 
deslcundigheid kan bestaan uit mensen met een andere werkervaring en een universitaire 
achtergrond, maar ook het inhuren of consulteren van juridische, financiele en technisch/lo-
gistieke specialisten ligt voor de hand. 

publiciteit 
Het valt te overwegen om dit rechercheconcept expliciet als een nieuwe tactiek bekend 

te maken zodra er inderdaad resultaten mee worden bereikt. Dit kan de positieve elementen 
over het voetlicht brengen: criminelen kunnen met ongestraft pronken met hun rijkdom, 
en ook criminele netwerken zijn aan te pakken. Het voorkomt bovendien indianenverhalen 
over `geheime sabotageteams' en 'vendetta-campagnes'. 

aan de slag 
Het concept van close-up rechercheren verdient een nadere uitwerking. Dit kan 

beginnen als een brainstormsessie met enkele ervaren rechercheurs, gevolgd door het 
opstellen van een checklist van tactieken en informatieve mogelijkheden. 



'close-up' van 1 tot 10 

Samenvattend is het vernieuwende in dit rechercheconcept weer te geven in tien punten: 

(1) Allereerst verschilt de op strategic intelligence gebaseerde orientatie fundamenteel 
van de traditionele aanpak. Vanuit het inzicht dat criminele netwerken nauwelijks 
zijn te `ontmantelen' wordt er niet gewerIct naar de `grote vangst' van duizenden 
kilo's hasjiesj, waarna de rust weer intreedt en de handel doorgaat, maar naar het 
langdurig beheersbaar houden van ernstige criminaliteitsproblemen als zwaar 
geweld en de vorming van criminele machtsblokken. 

(2) Tactisch gezien wordt er vaker opgetreden, en op een zodanig geplande manier 
dat de criminele bedrijfsprocessen maximaal worden gehinderd, terwiji ook wordt 
gelet op een zo gunstig mogelijke informatie-opbrengst. Kwetsbaarheidsanalyses 
spelen hierin een centrale rol. 

(3) Interventies vinden plaats tegen de achtergrond van het verstoren van de sociale 
netwerkprocessen waarop de samenwerking tussen criminelen is gebaseerd. Het 
onderlinge vertrouwen, de reputatie van de targets en de `arbeidsruse worden op 
de korrel genomen. 

(4) Interventies richten zich Met bij voorbaat tegen de `grootste criminelen'. Om 
schade toe te brengen aan het netwerk kan het meer opportuun zijn om op het 
uitschakelen van schaarse middelen of expertise te mildcen. 

(5) Het uitvoerende politieteam is beperkt van omvang en koppelt een sterke 
intelligence-poot aan de mogelfilcheid om snel tactisch te intervenieren. 

(6) Die interventies lcunnen de bekende vorm aannemen van aanhoudingen, 
huiszoekingen en inbeslagnames. Andere acties, zoals het inseinen van het 
openbaar bestuur en andere belanghebbenden, het benaderen van (potentiele) 
partners van de targets en het verstoren van voorbereidingen behoren echter ook 
tot het arsenaal. 

(7) Door het gebruik van nieuwe en andere informatiebronnen, waaronder open 
bronnen, ontstaat er een bredere kijk op het criminele fenomeen. 

(8) De samenwerking met de politiele `ogen en oren op straat' wordt geintensiveerd 
door het actief benaderen van politiemensen aan de bureaus. Uitwisseling van 
informatie leidt tot een beter zicht op de targets zoals die in bepaalde wijken 
opereren. 

(9) De mogelijkheden voor informatie-inwinning en interventie worden sterk 
verbeterd door operationele samenwerking van de politie met andere bestuurlijke 
en controlerende instanties. 

(10) Er wordt in overleg met het Openbaar Ministerie optimaal en creatief gebruik 
gemaakt van juridische mogelijkheden, zoals de strafbaarstelling van voor-
bereidingshandelingen en de voortgezette 'organisatie met als oogmerk het plegen 
van misdrijven'. De andere samenwerkende partners leveren hier hun inbreng in 
de vorrn van specifieke juridische expertise. 
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11. Aanbevelingen 

Voor dit wetenschappelijk onderzoek, dat een duidelijk experimenteel karakter draagt, 
is een reeks verschillende benaderingen eft procede's - beproefd en tot een werkmethode 
gecombineerd. Een methode die zoveel inspanning vraagt en nogal gecompliceerd is, zal 
echter met snel worden opgenomen in de politiele analyse-gereedschapskoffer. Dit 
onderzoek vergde ruim twee jaar, waarvan ongeveer tien maanden daadwerkelijk aan het 
empirische deel zijn besteed. Op basis van de verworven theoretische inzichten en 
methodologische vaardigheden verwacht de onderzoeker een vergelijkbare klus nu in zes 
maanden te kunnen afronden. Minder ervaren onderzoekers zullen echter voor een deel 
hetzelfde leerproces moeten doormaken, zodat over het algemeen een termijn van een tot 
anderhalf jaar reedier is. Daarmee lijkt zo een diepte-analyse helaas een luxe, die een 
politie-organisatie zich maar zelden zal lcunnen veroorloven. 

Anderzijds is nu duidelijk dat een goed getrainde onderzoeker die de gelegenheid krijgt 
om enkele maanden ondogmatisch en met een frisse blik naar een recherchezaak of 
misdaadfenomeen te lcijken, tot bruikbare inzichten kan komen. In het voorgaande zijn 
verscheidene opmerkelijke tekortkomingen in de gangbare methoden van recherche-
onderzoek gesignaleerd. Die zijn weliswaar vanuit de directe doelstellingen en de traditie 
begrijpelijk, maar ze dragen met bij aan een beheersing van de problemen. Dit onderzoek 
draagt daarom een omvangrijke reeks van grotendeels eenvoudig te implementeren 
suggesties voor verbetering aan. 

De nuvolgende aanbevelingen zijn gerangschikt onder de kopjes (A) strategie, (B) 
tactiek, en (C) inlichtingen, analyse & interpretatie, al laat met alles zich eenvoudig in een 
categorie onderbrengen. De voorstellen komen voor het overgrote deel voort uit de 
ervaringen met het Ferrari-team, en zijn hier omwille van de compactheid met opnieuw 
beargumenteerd. Van sommige aanbevelingen zal niet direct duidelijk zijn op welke 
bevindingen ze zijn gebaseerd. Dit vloeite voort uit het gegeven, dat bepaalde gebeurtenis-
sen zich enerzijds met lenen voor openlijke bespreking, terwijl anderzijds de bevindingen 
ernstig genoeg zijn om met specifieke beleidsaanbevelingen te komen. 

A. Strategie en prioriteiten 

werk aan een strategische visie 
Allereerst is het van belang, dat de verantwoordelijke gezagsdragers een strategische 

visie ontwikkelen op de manier waarop met georganiseerde vormen van criminaliteit moet 
worden omgegaan. Het beperken van maatschappelijke schade kan hierbij als richtsnoer 
dienen. Zo een strategische visie moet vertrekken vanuit het bekende uitgangspunt van een 
integraal veiligheidsbeleid. Dit betekent dat ook voor dit probleem moet worden gezocht 
naar samenwerlcing met maatschappelijke partners in gedeelde verantwoordelijkheid, met 
gebruilcmaking van elkaars deskundigheid en middelen en een nadruk op preventie waar 
dit mogelijk is. Voor de politie ligt er bij de beheersing van georganiseerde criminaliteit 
ook een nadrukkelijke beleidsadviserende taak, op basis van de unieke informatiepositie en 
analytische capaciteiten die deze organisatie heeft. Wanneer er ondanks 'Van Traa' vanuit 
het parlement en de regering de komende tijd geen leiding komt, zal er in de driehoek en 
binnen de politie gewerkt moeten worden aan het ontwikkelen van doelen en scenario's, 
die inhoudelijker en meer doordacht zijn dan tot nu toe het geval is geweest. `Ontmantelen 
van drugbendes' is als programma met langer afdoende. Binnen de aldus vastgestelde 
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kaders zullen vervolgens de RCID, projectvoorbereiders en tactische teams weloverwogen 
lcunnen opereren. 

Om de denlcrichting aan te geven kan hier als voorbeeld het strategische vraagstuk van 
de criminele `marktverdeling' worden aangehaald. Uit ervaringen in de Verenigde Staten, 
maar ook in Europa kan worden geleerd hoe autochtone criminele netwerken de laatste tien 
jaar op hardhandige wijze uit de markt zijn gedrukt door Latijns-Amerikaanse, Aziatische 
of Oosteuropese bendes. Deze onverhoedse machtsovername is nog bespoedigd doordat de 
politie, door toename van kennis en nieuwe bevoegdheden, meer greep lcreeg op de 
`inheemse' netwerken en deze wist te verzwakken. Het strategische gevolg is een 
ingrijpende en duurzame verschuiving in de criminele machtsverhoudingen, en in de 
manieren waarop criminelen te werk gaan. Vrij vertaald: meer geweld, minder te begrijpen 
en moeilijker te beheersen. Wanneer de contouren van een dergelijke ontwikkeling zich ook 
in Nederland aftekenen, dient de politie dit te signaleren. Hierop past vervolgens een 
strategische afweging van mogelijke antwoorden. 

Enigszins provocerend kan worden gesteld dat politiele interventies op de misdaad-
madden nog te vaak worden bepaald door recherchechefs, op basis van capaciteit en 
eenzijdig hobbyisme. Voor een structurele en meer effectieve aanpak en een optimale inzet 
van mensen en middelen is het nodig dat politiek en bestuur meer invloed krijgen op 
strategische beleidskeuzes ten aanzien van misdaadmarkten. Eenmaal gemaalcte 
beleidskeuzes moeten vervolgens ook in de praktijk worden doorgezet. Om op zinvolle 
wijze in het strategisch beleidsdebat te lcunnen participeren dienen alle partijen te 
beschikken over adequate informatie. Aan de politie de taak om zulke strategische 
beleidsinformatie aan te leveren. Daartoe dient zij zelf een goed zicht te hebben op de 
belangrijkste criminele marktontwildcelingen. 

organiseer strategische kennis 
In diverse korpsen wordt inmiddels met prioritering van projectvoorstellen 

geexperimenteerd, zij het met wisselend succes. Subjectiviteit van beoordeling en politieke 
druk blijken herhaaldelijk het proces van zorgvuldig opgezette belangenafweging te 
doorlcruisen. In Amsterdam trachtte men door het opzetten van een database, gekoppeld 
aan een analyseprogramma onder de projectnaam Woortschrijdend inzicht' tot een 
voortdurende scan van (potentiele) maatschappelijke problemen te komen. Op basis van het 
aldus verkregen inzicht zouden weloverwogen prioriteitskeuzes moeten worden gemaakt. 
De vraag is of zo'n zware investering in een informatiseringsproject zichzelf terugverdient, 
wanneer de enige doelstelling ligt in het ondersteunen van beslissingen over op te starten 
onderzoeken. De nadruk lijkt in dit geval op een systeem te worden gelegd, in plaats van 
op menselijke kennis en denkvermogen. Ook de exponentieel groeiende technologie kent 
echter zijn beperlcingen: bij het anticiperen op te verwachten maatschappelijke ontwildcelin-
gen en het ontwikkelen van veiligheidsscenario's kan een computersysteem een goede 
ondersteuning bieden in kennisontwikkeling, ontsluiting en opslag, maar ook niet meer dan 
dat. 

In de regio Haaglanden probeert men op basis van periodieke geografische presentaties 
van criminaliteitscijfers tot een thematisch veiligheidsbeeld te komen. Wanneer dit 
veelbelovende systeem kan worden aangevuld met een methode van kwalitatieve 
strategische verkenningen, op basis van signalen uit open bronnen en interviews met 
maatschappelijke sleutelfiguren, kan kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige kennis aan 
de beleidsmakers worden aangeboden om tot verantwoorde prioriteitskeuzes te komen. 
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haal een goede strategisch onderzoeker binnen 
Naast de hierboven beschreven lcwantitatief-analytische inspanningen in het kader van 

het algemene veiligheidsbeeld, kan een korpsdirectie het best strategisch inzicht in 
maatschappelijke- en criminaliteitsontwikkelingen verwerven door hiervoor een alerte 
onderzoeksfunctionaris vrij te maken, die fungeert binnen een op te zetten informatieknoop-
punt en die in nauwe samenwerlcing met de recherchechef regelmatig een beoordeling van 
toestand maalct. Het gaat hier nadrulckelijk Met om vrijzwevend sociaal-wetenschappelijk 
beleidsonderzoek, maar om het beschikbaar lcrijgen van direct aan de operationele praktijk 
gerelateerde kennis. De hierbij verkregen inzichten lcunnen desgewenst worden verrijkt en 
getoetst door middel van een Delphi-cyclus met deslcundigen, en door andere vormen van 
feedback. Het materiaal waarop de onderzoeker zijn rapporten baseert, vormt tevens een 
kennisbank waarvan ook anderen gebruik lcunnen maken. Een dergelijke strategisch 
georienteerde onderzoeker zou als eerste taak hebben het in de gaten houden van voor de 
politie relevante trends en ontwildcelingen. Hij doet dit vanzelfsprekend door open bronnen 
te benutten en veel contacten te onderhouden met andere diensten, analisten en materiedes-
lcundigen, maar vooral door zijn hoofd te gebruiken. Een computerprogramma voor de 
opslag van gegevens is hierbij onmisbaar, maar het levert zelf geen inzichten op. Het gaat 
Met slechts om het bijeen brengen en analyseren van informatie, maar vooral om 
interpretatie,  het verklaren van de betekenis van waarnemingen en benoemen van 
daaruitvolgende consequenties voor de organisatie. Door dit zoek- en denlcwerk expliciet 
tot de taak van een belcwame medewerker te maken, wordt die verantwoordelijk voor het 
samenbrengen van informatie (en kennis over waar die te halen is), alsmede voor 
inschatting en analyse en ten slotte voor bruikbare rapportage. Zijn producten lcunnen 
dienen als input voor het eerder beschreven strategische beraad. 

maak haalbaarheid niet doorslaggevend 
Bij het bepalen van prioriteiten zou het schade-criterium voorop dienen te staan. De 

pralctische haalbaarheid van het aanpaldcen van een groep zou in principe geen doorslagge-
vende factor mogen zijn bij het selecteren van groepen die moeten worden aangepakt. 
Wanneer immers de drang voor de politic om te scoren zo zwaar weegt dat men bepaalde 
groepen op grond van veronderstelde onaantastbaarheid met rust laat, is de uiterste 
consequentie dat onbeholpen criminelen worden aangepakt, terwijl de best georganiseerde 
misdadigers ongehinderd hun gang kunnen gaan. Op die miner zou het `tegengaan van 
georganiseerde criminaliteit' een loze kreet blijven. Wanneer een groep die zeer schadelijk 
is werkelijk niet kan worden aangepakt, is dit een probleem dat bij de politick moet worden 
neergelegd. 

hanteer de schadecriteria consequent 
Gelijktijdig moet worden onderkend dat vechten tegen een onstuitbare marlctvraag 

betreldcelijk uitzichtloos is. Juist in zulke gevallen zou het schade-criterium de doorslag 
moeten geven. De vraag naar soft drugs zal blijven bestaan: politioneel ingrijpen is hierop 
geen antwoord, het is aan de hele samenleving om hiermee te leren omgaan. Dit argument 
gaat evenwel Met altijd op. Er zal immers ook altijd een vraag naar gestolen, goedkope 
waar blijven bestaan, maar dat betekent Met dat de politic de strijd tegen diefstallen en 
helerij maar moet opgeven. Bij het bestrijden van drugbendes zoals de Verhagen-groep is 
Met in de eerste plaats de bescherming van de volksgezondheid aan de orde, maar het 
tegengaan van een opkomende financieel-economische en maatschappelijke criminele 
macht. Wanneer echter dit laatste schade-criterium wordt aangevoerd moet men in principe 
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ook het `onschuldige' clandestiene voetbalpoolen aanpakken, waaraan door criminelen in 
alle rust goudgeld wordt verdiend. 

zorg voor structurele inbreng van strategische inzichten 
Wanneer een criminele groep duidelijke kenmerken van evolutie en sophistication 

vertoont, waardoor ze op den duur vast geworteld kan raken in de samenleving, lijIct het 
gerechtvaardigd om aan de bestrijding daarvan een hogere prioriteit toe te kennen. Door 
immers in een vroeg stadium te intervenieren kan grotere, meet structurele maatschappelij-
ke schade hopelijk worden voorkomen. Een dergelijke beslissing berust op het strategische 
inzicht dat georganiseerde criminaliteit bestendig en regeneratief van aard is en de sociale 
omgeving aantast waarin zij zich manifesteert. Het vasthouden aan zulke prioriteiten wordt 
in de praktijk vaak bemoeilijkt doordat voor andere targets direct tactische aanknopingspun-
ten beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in de vorm van al beschikbare politie-informatie of 
veelbelovende informanten. Het is verleidelijk om daarop successen te scoren. Dit maakt 
dat het dirigeren van een criminele inlichtingendienst (het aansturen van de runners en 
andere vormen van informatievergaring) grote invloed kan hebben op de richting van het 
strategisch beleid. Maar zelfs wanneer de RCID in de pro-actieve fase de strategische 
doelen duidelijk voor ogen houdt, is er geen garantie dat uiteindelijk in het tactisch-
uitvoerend traject niet alsnog het korte-termijnbelang de doorslag geeft. Een mogelijke 
remedie hiertegen is het structured inbrengen van zulke strategische gezichtspunten in de 
dagelijkse contacten met het Openbaar Ministerie, teneinde de beleidsvorming aldaar te 
beInvloeden. 

Het is te overwegen om hiertoe een of meet misdaadanalisten te trainen in het 
uitvoeren en presenteren van strategische analyses, waarmee in dit geval niet de statistische 
criminaliteitsbeeld-analyses worden bedoeld. Door Met alleen de relaties van een 
dadergroep, maar ook bun activiteiten en potentieel te schetsen, alsmede de maatschappelij-
ke implicaties van het probleem in termen van risico's en schade, kan een onderbouwde 
strategische beleidsafweging worden gemaakt. De rol van de analist verschuift bier van 
presentator naar interpretator. Om tot zo'n diepte-analyse te komen dient de analist enig 
inzicht te hebben in de criminele markten, de raalcvlakken met andere groepen en 
fenomenen en de historische trends en ervaringen. Het gebruik van informatie uit open en 
bestuurlijke bronnen is hiervoor noodzalcelijk. 

houd rekening met sociaal-psychologische effecten 
Bij het bepalen van prioriteiten zou ook de sociaal-psychologische schade dienen te 

worden verdisconteerd, die het gevolg is van het onbelenunerd en succesvol opereren van 
een criminele groep. Opvallende figuren als Berend Verhagen vervullen onmiskenbaar een 
voorbeeldrol voor kleinere criminelen in bun omgeving als het levende bewijs dat misdaad 
loont. Anderzijds moet worden onderkend dat luidruchtige en goudbehangen wetsovertre-
ders weliswaar de aandacht trekken, maar dat de maatschappelijke schade, veroorzaakt 
door minder opvallende delinquenten in bijvoorbeeld de afvalwereld aanzienlijk groter kan 
zijn. Daarom moeten de voordelen van het winnen, maar ook de mogelijke nadelen van een 
eventueel verlies bij voorbaat worden ingeschat. Verhagen zou na een mislukte justitiele 
actie tegen hem alleen maar in aanzien groeien. Maar een louche ondernemer in de 
afvalbranche die door mazzel een strafzaak overleeft zal dermate geschrokken en publiek 
aangebrand zijn, dat zijn toekomstige criminele opereren ernstig wordt belemmerd. 
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formuleer specifieke doelen 
Prioriteiten dienen ten behoeve van het operationele proces voldoende specifiek en 

eenduidig te worden geformuleerd. Doelstellingen als het 'terugdringen van de georgani-
seerde misdaad' en het 'handhaven van de veiligheid van de-burger' zijn misschien zinvol 
in een politiek programma, maar voor een politiekorps of onderdeel daarvan zijn zulke 
kaders te ruim om heldere keuzes te maken. De vraag is eerder of het bestuur c.q. de 
politie bijvoorbeeld geweld en overlast op een bepaalde drugmarkt wil tegengaan (wat voor 
een verdere pacificatie en bijvoorbeeld het regelen van gebruikersruimtes met gecontroleer-
de verstreklcing zou pleiten), of dat men het aantal (zichtbare) verslaafden wit terugdringen 
met min of meer agressieve campagnes. De strategische keuze is hier tussen rust en 
toezicht op de markt of onrust en fragmentatie, wat met meer geweld gepaard kan gaan. 
Ook bij het uitzetten van onderzoeken op drugimporterende en -distribuerende organisaties 
is een beleidskeuze noodzakelijk en worden consequenties ingecalculeerd. De vraag kan 
dan zijn of men een Hollands hasjnetwerk gaat aanpakken, of een organisatie die cocaine 
en prostituees naar Nederland haalt. Wanneer men in het kader van de bestrijding van 
georganiseerde criminaliteit ernaar streeft om grote drughandelaren uit de markt te houden, 
kan het bijvoorbeeld gewenst zijn om kleinere handelaren of lcwekers van Nederwiet een 
zekere ruimte te geven. Wanneer de `spelregels' in zo'n geval duidelijk zijn, wordt 
voorkomen dat een crimineel erin slaagt om door het wegtippen van een kleinere partij de 
markt voor grotere leveranties open te houden. Een bestrijdingsbeleid dat erop uit is om 
'alles' aan te pakken leidt uiteindelijk tot het achterna rennen van kluiven, die door 
criminelen in de vorm van tips worden uitgegooid. 

B. Tactiek 

Vanuit een strategisch concept (en alleen vanuit een strategisch concept!) kan een 
werlczame tactische aanpak worden ontwikkeld. De bevindingen van dit onderzoek brengen 
ons tot de volgende suggesties, die deels voortbouwen op het 'close-up' rechercheren-
concept uit het vorige hoofdstuk. 

werk aan de beheersing van risico-kernen 
Wanneer de conclusies uit dit onderzoek worden onderschreven, zal men binnen de 

strategische kaders waar mogelijk overgaan tot een kleinschaliger aanpak. Uit bestudering 
van het Verhagen-netwerk bleek dat bepaalde personen en actieve kernen duidelijk als 
risico-factoren kunnen worden aangemerkt, doordat zij er blijkbaar in slagen om mensen 
bijeen te brengen en grotere operaties op te zetten, en daarbij bereidheid tonen om zwaar 
geweld te gebruiken. Met vindingrijkheid, durf en samenwerlcing moet het mogelijk zijn 
om dergelijke risico's beheersbaar te houden vanuit het concept van close-up rechercheren. 

stel criteria voor de keuze van targets 
In dit rapport zijn vraagtekens gezet bij tactische keuzes in het Ferrari-onderzoek om 

al dan met op bepaalde personen te investeren. Ten minste een prominent persoon is met 
aangehouden en lcwam nooit onder de tap, zonder dat de reden daarvoor duidelijk wordt. 
Hij fungeerde echter voor zover achteraf valt te beoordelen op ongeveer dezelfde miner 
als de kernleden, en zat in hun directe omgeving. De criteria  voor het selecteren van 
targets en het benutten van technische en tactische recherche-capaciteit waren in het 
Ferrari-team met helder. 
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ga 'hod op de boer zitten door close-up rechercheren 
Misdaadverschijnselen als het Vinkenburgse netwerk' kunnen vooralsnog beter worden 

gesnoeid en kort gehouden door er als politie in fysieke zin dicht bovenop te gaan zitten. 
Het gaat om tekenden van de politie', maar in de wijkbureaus lijkt men nauwelijks te 
weten wie Berend Verhagen en zijn kornuiten zijn. Vrij veet geinterviewden uit het team 
begonnen uit zichzelf over de vroegere situatie, waarin er naar men zei een tamelijk 
intensief informatiecontact bestond tussen de dienders op straat en de CID, in de vorm van 
de `groene briefjes'. De dienders werden door CID-bulletins op de hoogte gehouden van 
het reilen en zeilen van de zwaardere criminelen, en door het invullen van meldingsbrieftes 
seinde men de CID in wanneer een dergelijk persoon op enigerlei wijze de aandacht trok. 
In een eigentijdse variant, bijvoorbeeld via een korpsbreed computersysteem, zou lets 
dergelijks nu nog effectiever te organiseren zijn. Met een fijnmazig netwerk van 
waarneming op straat moet het mogelijk zijn om wetsovertreders van dit kaliber in de 
peiling te houden. 

Wanneer men dit zou weten te combineren met een strikte en directe toepassing van 
allerlei controle- en strafrechtelijke bepalingen, zouden mensen uit het Verhagen-netwerk 
veel minder goed in staat zijn om in de luwte van de maatschappelijke anonimiteit hun 
criminele bedrijvigheden uit te oefenen. Het nieuwe concept van close-up rechercheren 
biedt hier mogelijIcheden. Verhagen maakte er een principieel punt van om nooit 
wegenbelasting te betalen. Aan verzekeringen had hij evenzeer een broertje dood, en de 
belastingdienst beschouwde hem als een hopeloos lastpak. Verhagen en zijn maten wisten 
te profiteren van diverse uitkeringen, en vestigingsvergunningen voor de bedrijftes en 
handeltjes die men dreef waren er meestal niet. De sleepdienst zou Verhagen's dure bolide 
iedere dag naar het politie-parkeerterrein kunnen afvoeren, want hij hield er een 
eigeminnig parkeerbeleid op na. Tegelijk blijkt uit de taps dat men een bloedhekel heeft 
(gelijk wij alien) aan bureaucratische problemen. Het kan je hele dag verpesten als er weer 
een inspecteurtje je zaak dreigt te sluiten, of als je stationcar wordt weggesleept, juist als 
je naar Belgie moet met een doos zwarte Paak achterin. Waar het in feite om gaat is het 
optimaal inzetten van tamelijk traditionele politiemiddelen vanuit een strategische visie, met 
een continue aandacht voor probleembeheersing en het vergaren van inlichtingen. Wanneer 
bijvoorbeeld het zo nu en dan aanhouden van subjecten wegens een gepleegd strafbaar feit 
valt te combineren met een huiszoeking of de inbeslagname van documenten of een 
computer, kan het resultaat in de vorm van een groeiend en achieel inzicht alleszins de 
moeite waard zijn. 

loop ze voor de voeten 
Dat de criminele bedrijfsvoering effectief kan worden verstoord door bestaande 

mogelijkheden van controle en repressie creatief aan te wenden blijkt ook uit de 
Amerikaanse literatuur, waarin gesproken wordt over het zogenoemde rousting. Hierbij 
wordt de doelgroep systematisch voor de voeten gelopen door de betrokkenen te verhoren 
als getuige, door bij verkeersovertredingen en andere ldeine vergrijpen onmiddellijk op te 
treden, en de leden van de doelgroep op allerlei andere manieren het crimineel actief zijn 
onmogelijk te maken. Ook de tactische timing van arrestaties op basis van nog openstaande 
veroordelingen, verkeersboetes en dergelijke blijkt de mafiosi hoofdpijn te bezorgen. De 
politie houdt in nauw overleg met de officier van justitie systematisch hun `schuld' in de 
zin van veroordelingen bij, en weet zodoende "incapacitation potential" op te bouwen. Op 
een goed gepland moment kan dit `Icredier worden ingelost. 
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Een dergelijke aanpak kan als inspiratie dienen, maar hierbij moet wel worden bedacht 
dat de situatie in de V.S. zeer verschillend is van die in Nederland. Rousting is dan ook 
niet zonder meer gelijk te stellen aan ons concept van close-up rechercheren. In de 
Nederlandse post-Van Traa omgeving dienen de rechtsstaatgedachte en de controleerbaar-
heid van politie-activiteiten steeds voorop te staan. Willekeur en toefje-pesten' zal 
onvermijdelijk door de rechter worden afgestraft en ondermijnt bovendien de integriteit van 
de politie. Dergelijk ingrijpend rechercheren en intervenieren is alleen te rechtvaardigen 
op basis van solide informatie en expliciete afwegingen, waarbij het Openbaar Ministerie 
een nadrukkelijke rol zal moeten spelen. 

isoleer krachtige figuren... 
Men gaat op de meest elegante wijze een confrontatie aan wanneer men de kracht van 

de tegenstander tegen hem weet te gebruiken. Een figuur als Verhagen is ijzersterk in het 
uitbuiten van samenwerlcingsprojecten. Door in te spelen op zijn al bestaande slechte 
reputatie moet het mogelijk zijn om zo iemand van het criminele macro-netwerk te 
isoleren. Gerichte interventies lcunnen de boodschap overbrengen dat samenwerlcing met 
bepaalde kernfiguren tot problemen leidt in de vorm van aandacht van de politie en 
controlerende instanties, inbeslagname van transporten en in het algemeen de verstoring 
van een normale bedrijfsvoering. Wanneer potentiele zakenpartners doorlcrijgen dat rond 
Berend Verhagen een slecht investeringsklimaat heerst, kiezen ze waarschijnlijk eieren voor 
hun geld. Een man als Verhagen blijkt voortdurend anderen nodig te hebben voor het 
verwezenlijken van zijn plannen. Hij kan niets op zijn eigen naam doen en onttrekt in 
zekere zin zelfs zijn winsten aan andere criminelen. Wanneer zulke krachtige organisatoren 
hun sterkste eigenschap met meer lcunnen benutten, valt de dreiging die van hen uitgaat 
goeddeels weg. 

...maar doe het weloverwogen 
Dergelijke interventies in criminele netwerken en -markten moeten echter, het zij 

nogmaals benadrukt, gebaseerd zijn op strategische inzichten en doelstellingen. Men moet 
zich, alvorens te beginnen met dergelijke riskante operaties, nadruldcelijk afvragen wat men 
ermee wil bereiken. Wil men een `grote jongen' ldein lcrijgen, dan zal dat op een flexibele 
vraagmarkt als die voor narcotica er allicht toe leiden dat zijn concurrenten meer succesvol 
worden en dus groeien in omvang en dreigingspotentieel. Men kan ontwijlcingsgedrag naar 
andere criminele doelen of werkterreinen veroorzaken. Bovendien kan een al te 
nadrukkelijk uitgevoerd `stoorbeleid' er toe leiden dat een advocaat kans ziet om een 
rechtbank ervan te overtuigen dat zijn client onevenredig veel justitiele aandacht krijgt, 
zonder dat daar voldoende concrete verdenlcingen aan ten grondslag liggen. Dergelijke 
`selectieve aandacht' kan bovendien bij de buitenwacht leiden tot suggesties van corruptie 
en bescherming van bepaalde criminelen door de politie. 

Dezelfde en andere risico's hangen samen met het verspreiden van desinformatie en 
het zaaien van achterdocht en tweedracht in .criminele kringen. Zoiets kan zeer effectief 
zijn, maar wanneer het in gewelddadige uiteenzettingen resulteert is het effect averechts 
en zit men met een moordzaak in plaats van met een Opiumwet-delict opgescheept. Een 
dergelijk incident zou, indien openbaar gemaakt, grote schade toebrengen aan het imago 
van politie en justitie. Uiterste terughoudendheid is daarom geboden, en het valt zelfs te 
overwegen om een 'advocaat van de duivel' aan te stellen die de zwakke plekken en 
risico's in een plan van aanpak weet bloot te leggen. 
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houd het hoofd koel 
In de interactie tussen het tactische en het .strategische niveau verdient het in het 

algemeen aanbeveling dat de korpsleiding en (hoofd)officieren van justitie een gezonde 
nuchterheid bewaren ten aanzien van alarmerende verhalen over de ernst en omvang van 
georganiseerde criminaliteit. Men kan zich niet meer laten overtuigen door nauwelijks 
gespecificeerde berichten van anonieme informanten, omdat is gebleken dat die zelf vaak 
belang hebben bij een voorstelling van zaken die ernstiger is dan de feiten rechtvaardigen. 
Ook dient men oog te hebben voor mogelijke perspectivische vertekerfingen en storingen 
in de waarneming, die kunnen ontstaan wanneer politiemensen tezeer bevangen worden 
door het heilig vuur van de opsporing en de fascinatie van het inlichtingenwerk. Dit gevaar 
lijkt met name aanwezig wanneer degenen die het contact met sleutelinformanten 
onderhouden, directe toegang hebben tot een officier van justitie of een andere beleidsma-
ker. Er is in zulke gevallen een reeel risico dat de lcruitdampen van het front het heldere 
zicht van de officier belerntneren. Wanneer er ten minste een tussenschakel is in de vorm 
van een teamleider of recherchechef, kunnen onbezonnen adviezen door zorgvuldige 
afweging op basis van ervaring worden gecorrigeerd. 

bouw een eigen veiligheids- en contra-inlichtingencapaciteit op 
Wanneer men besluit om op een brede en intensieve manier aan criminele netwerken 

het hoofd te bieden, zoals omschreven in de close-up aanpak, zijn er wel enige 
voorwaarden te verv -ullen. Wanneer er meer CID-informatie, of in ieder geval aandachts-
vestigingen naar de wijkbureaus gaan, verdient het integer en professioneel houden van het 
politie-apparaat een nog grotere prioriteit. Dit is niet de plaats om hier diepgaand op in te 
gaan, maar zowel de recente parlementaire enquete als de ervaringen in het Ferrari-team 
wijzen ondubbelzinnig op de noodzaak voor de politie om op korte termijn een eigen, 
professionele veiligheids- en contra-inlichtingencapaciteit te ontwiklcelen. Wat dit aspect 
betreft is de bestaande situatie als tamelijk amateuristisch aan te merken. 

let op verborgen partners 
Het mag in een groot rechercheonderzoek als dit niet voorkomen dat aan mogelijke 

grote investeerders als de genoemde sieradenhandelaren geen aandacht wordt besteed, zeker 
niet wanneer ze zo mooi in het profiel van de schakel tussen criminelen en de `respectabe-
le' wereld passen. 

let op vrijetijdsbesteding 
Meerdere leden van de Verhagen-groep brachten veel tijd door op sportcomplexen en 

in vermaakscentra. Het team had daar weinig belangstelling voor, maar het is goed 
mogelijk dat zich daar contacten ontwilckelden die verder uit beeld bleven. Met name voor 
meer `respectabele' figuren biedt een paardenrenbaan of sportschool een goede gelegenheid 
om met marlcante persoonlfildieden als Verhagen in een ongedwongen sfeer van gedachten 
te wisselen. Wanneer men in een recherche-onderzoek de mogelijkheid daartoe heeft, kan 
het geen kwaad om wat meer aandacht te geven aan de vrijetijdsbesteding van subjecten. 
Het is daarvoor Met nodig om dagenlang dure observatiecapaciteit rond de voetballcantine 
op te stellen: enige alertheid bij het uitluisteren van taps en het praten met informanten kan 
wellicht inzicht geven in verrassende contacten, die men anders over het hoofd zou zien. 
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doe aan effectmeting 
Ondanks plaatselijke initiatieven, iOals lit onderzoek naar de Ferrari-zaak en ook 

andere projecten binnen diverse korpsen, vindt er over het algemeen bij de Nederlandse 
politie nog te weinig effectmeting plaats. Het is daarom van belang om een methode te 
ontwilckelen, waarmee op een zo objectief -mogelijke wijze de uitwerkingen van concreet 
politie - ingrijpen op een bepaald crimineel verschijnsel en/of een misdaadmarIct zijn te 
bepalen (impact assessment). We mogen ervan uit gaan, dat de periode onmiddellijk na het 
oprollen van een deel van een netwerk de beste kansen biedt op het verzamelen van 
informatie over de kwetsbare kanten en de verdedigingsmechanismes van datzelfde 
netwerk. Daarom moet het mogelijk worden om aan effectmeting te doen, zodat kan 
worden bepaald of er `raak geschoten' is, en of er bijvoorbeeld een tweede golf van 
aanhoudingen nodig is om ook de terugvalposities van het netwerk uit te schakelen. 
Hiermee kan wellicht op den duur worden voorkomen, dat criminelen als Berend Verhagen 
na het uitzitten van hun straf zich opnieuw van hun oude assets kunnen bedienen. 

Het verdient aanbeveling om elk groter-dan-gemiddeld recherche-onderzoek af te 
sluiten met een korte evaluatie aan de hand van uniforme richtlijnen. Zo'n evaluatie kan 
met worden uitgevoerd door een functionaris die (mede) verantwoordelijk is geweest voor 
het onderzoek. Ook moet ervoor worden gewaalct dat minder ervaren evaluators worden 
overstelpt door informatie en opinies van bij de zaak betrokken personen, zodanig dat zij 
met meer in staat zijn om tot een zelfstandig en zo objectief mogelijk oordeel te komen. 

Bij het evalueren van een politiele interventie in relatie tot georganiseerde criminaliteit 
is het aantal aangehouden verdachten van relatief ondergeschikt belang. Wanneer men zich 
ten doel stelt om de maatschappelijke problemen die samenhangen met het criminele 
verschijnsel door politie-ingrijpen te verlichten, is de operatie pas geslaagd wanneer men 
erin slaagt het criminele functioneren van een crimineel netwerk langdurig te belemmeren. 

organiseer feedback 
Recherchechefs moeten onderkennen dat een evaluatie niet slechts bureaucratische 

doeleinden dient. Evaluatie en feedback op effecten zijn ronduit cruciaal: zonder die kennis 
is de tactische recherche als een blinde bokser. Wanneer effectmeting tot de algemene 
monitoring-taak van de RCID gaat worden gerekend moet het misschien ook mogelijk 
worden om voor dat doel taps te plaatsen, informanten te runnen of andere informatiever-
zamelingsoperaties te draaien. Wellicht zijn hiervoor wetswijzigingen nodig. Pralctisch 
gezien hebben politieteams zoals het Ferrari-team helaas meestal een te korte adem om een 
eventuele `tweede klap' te lcunnen uitdelen. 

In het kader van de eventuele bijsturing van het recherchebeleid en het stimuleren van 
leerprocessen binnen de organisatie, zouden periodiek de belangrijkste lessen en hoofdlijnen 
uit de verschillende evaluaties in relatie lcunnen worden gebracht tot nieuw op te zetten en 
lopende onderzoeken. Een dergelijke systematische feedback voorkomt dat evaluatierappor-
ten in een bureaulade verdwijnen en de organisatie met leert van eerdere ervaringen. Voor 
zover mogelijk kan de uit dergelijke evaluaties gedestilleerde informatie met andere 
korpsen worden uitgewisseld. Politie-vakopleidingen en -onderzoeksinstituten zouden op 
basis van de evaluaties hun producten lcunnen verbeteren. Indien er bij deze instellingen 
voldoende valckennis aanwezig is, zou die lcunnen worden ingezet bij het tot stand komen 
van zulke project-evaluaties in de regio's. Ten slotte kan een eventuele publieke 
berichtgeving op basis van een goede procesbeschrijving bijdragen aan voorlichting, 
bredere bewustwording van een bepaalde problematiek, en preventie door criminelen-in-spe 
af te schrikken. 
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houd toezicht op contacten vanuit de gevangenis 
Het overbekende gegeven dat criminelen vanuit de gevangenis een belangrijke rol 

blijven spelen in hun netwerk kwam ook bij dit onderzoek weer naar voren. Net  is 
raadzaam om onderzoek te laten doen naar dergelijke externe contacten van gevangenen, 
waarbij zou lcunnen worden bekeken hoe de situatie in het buitenland is, en welke 
belemmeringen de wet stelt aan het voorkomen van dergelijk crimineel verkeer. 

zet voldoende zware teamleiders in 
Onderzoeken naar criminele groeperingen zoals in dit rapport beschreven zijn over het 

algemeen te gecompliceerd om aan minder ervaren recherchechefs over te laten. Zeker 
wanneer het onderzoek zich over langere tijd gaat uitstrekken en er strategische 
beleidskeuzes moeten worden gemaakt, lijkt het aan te bevelen om voor de operationele 
leiding een `zware' teamchef aan te stellen. Tegelijk moet ervoor worden gewaakt dat 
hierdoor de noodzakelijke introductie van nieuwe ideeen en methoden niet wordt 
belenunerd. Juist de zeer ervaren rechercheman loopt het risico, teveel op routine te varen 
en direct te grijpen naar de beproefde middelen vanuit de traditionele doelstellingen. 

stel een leidraad op voor gecompliceerde tactische recherche-onderzoeken 
Er is geconstateerd, dat recherchemensen op alle niveaus behoefte zeggen te hebben 

aan een op de praktijk toegesneden leidraad voor het opzetten en uitvoeren van 
onderzoeken in de sfeer van georganiseerde criminaliteit. Een dergelijke leidraad, 
samengesteld op basis van leerervaringen in eerdere onderzoeken, kan en moet er op korte 
termijn komen. De onvermijdelijke nieuwe richtlijnen die voort zullen vloeien uit de 
aanbevelingen van de commissie-Van Traa zullen los daarvan bijdragen aan een verdere 
formalisering van het rechercheproces. De turbulentie waarmee dit gepaard gaat in de vorm 
van discussies en cursussen, kan worden gebruikt voor het toedienen van een nieuwe 
lcwaliteitsimpuls. 

C. Inlichtingen, analyse en interpretatie 

vraag naar intenties 
Het is zinvol gebleken om lets van de achtergrond, waarden en teroepscodes' te 

weten van zware criminelen waar veel opsporingstijd in wordt geInvesteerd. Kennis 
daarvan draagt bij aan het vermogen oin bun criminele intenties en handelingsalternatieven 
te lcunnen inschatten. In het op opsporing georienteerde politiele inlichtingenwerk staat 
doorgaans de vraag naar het Wie, Waar en Wanneer voorop. Politieke en militaire 
inlichtingenmensen zijn vaak minstens zo geinteresseerd in intenties  en mogelijkheden,  om 
zodoende vragen te lcunnen beantwoorden over de strategie van de tegenstander en de 
waarschijnlijkheid dat lets zal gebeuren. Dit vraagt om achtergrondkennis en goede toegang 
tot de personen in lcwestie. Om zulke kennis voor de politie beschikbaar te lcrijgen is geen 
geheel andere orientatie van de RCID nodig: wat meer aandacht voor deze aspecten bij het 
runnen van informanten en het uitluisteren van taps is waarschijnlijk voldoende. Wanneer 
men zich realiseert dat informatie, zoals die in dit onderzoek bijeen is gebracht niet alleen 
nice to know is, maar ook pralctisch bruikbaar, is er veel gewonnen. Het kan op den duur 
een andere, meer realistische kijk opleveren op de criminele netwerken waar men als 
recherche voortdurend mee te maken heeft. 

—106— 



• wees kritischer ten aanzien van informanten 
Het runnen van informanten is een gevoelig onderwerp, dat in een rapportage als deze 

slechts met grote terughoudendheid kan worden behandeld. Het Ferrari-team was in de 
gelukkige omstandigheid van een tamelijk goede informatiepositie ten aanzien van de 
doelgroep. Des te verbazingwekkender is het, dat het -  lange tijd met mogelijk bleek om 
werkelijk zware misdrijven op het jasje van Verhagen en zijn makkers te spelden. Naar de 
oorzaken daarvan kan men slechts gissen. Misschien waren de kernleden toch wet erg 
discreet en professioneel als het er op aankwam, of vermeden ze zware strafrechtelijke 
risico's. Misschien waren de informanten toch met zo goed of bereidwillig. Misschien zelfs 
is het Ferrari-team gemanipuleerd door een of meer van haar bronnen, en heeft zich een 
selectief opsporingsbeleid ontwildceld dat sommigen de kans bood om zich in vrijheid te 
ontplooien. Bij dit soort bestendige, ondoorzichtige en sterk vervlochten netwerken loopt 
de politie altijd het risico de verkeerde persoon als informant te ontzien. Hoe het ook zij, 
de vraag is gerechtvaardigd of er optimaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheden, die 
zich voordeden om informatieposities te verwerven. 

een eigen CID-capaciteit is in een groot team omnisbaar 
Medewerkers van het team hebben ongetwijfeld onder moeilijke omstandigheden grote 

inzet getoond bij het uitvoeren van dit moeilijke werk, en achteraf vanachter een bureau 
lcritiek geven is nogal goedkoop. Maar omdat in het oorspronkelijke evaluatieverslag van 
het team aan dit punt te weinig aandacht is gegeven, kunnen we er hier met omheen: 
wanneer men in het team een professionele CID-capaciteit had geintegreerd, was een en 
ander waarschijnlijk soepeler verlopen. Dit geldt zowel voor de afscherming van informatie 
en bronbeveiliging als voor het inschatten en regisseren van informanten. 

werk aan verdere professionalisering van de RCID 
De activiteiten van veel RCID' s worden nog altijd sterk beinvloed door de persoonlijke 

belangstellingssfeer en capaciteiten van de medewerkers, waardoor het moeilijk is om een 
strategische prioriteitsstelling konkreet in te vullen. Ook blijkt dat binnengekomen 
informatie in de meeste gevallen wordt geevalueerd door degenen die ook de feitelijke 
inwinrfing voor bun rekening nemen. Grondige analyse en beoordeling van de relevantie 
door een getrainde deskundige is meestal pas aan de orde op het moment dat de informatie 
in een operationeel team wordt gebruikt. Het verdient daarom overweging om de 
werlcwijze van de RCID op kwaliteit en effectiviteit te laten doorlichten door een expert 
in informatieprocessen, en de aldus verkregen inzichten te delen met de andere korpsen. 
Door op deze en andere manieren aan de verdere professionalisering van het inlichtingen-
werk binnen de regiokorpsen bij te dragen, wordt hopelijk voorkomen dat uiteindelijk alle 
gevoelige politietaken worden gecentraliseerd binnen een afgeschermde afdeling onder 
direct gezag van het ministerie van Justitie. 1  

Deze uitspraak berust nadrukkelijk op een politieke stellingname. De onderzoeker 
is de mening toegedaan dat een lokale c.q. regionale inbedding van met name zeer 
delicate politie-activiteiten zeer gewenst is, teneinde elitevorming en de opkomst 
van oncontroleerbare machtscentra te voorkomen. Dat er hierbij wel aandacht moet 
zijn voor de nodige vakinhoudelijke professionalisering en onderlinge afstenuning 
zal, met 'Van Traa' in gedachten, duidelijk zijn. 
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gebruik wat je al in huis hebt 
Relevante informatie met betrelcking tot bepaalde subjecten, locaties of bedrijven die 

in het recente verleden in allerlei onderzoeken naar voren is gekomen, blijkt niet altijd 
terug te vinden in de politieregisters. DeeIs zal dit zijn oorzaak vinden in de beperlcingen 
die de wetgever oplegt, maar vaak worth informatie eenvoudig niet doorgegeven. Dit 
laatste geldt met name in tactische trajecten en bij onderzoeken die aan de districtsbureaus 
worden gedraaid. Dit is een vervelend, maar niet onoverkomelijk probleem wanneer men 
een onderzoek tegen bepaalde verdachten wil opstarten. Voor het ontwilcicelen van 
strategisch inzicht in criminele netwerkstructuren vormt dit gebrek aan communicatie echter 
een ernstige en structurele belenunering. 

beproef de spectrumanalyse 
Het in dit onderzoek ontwikkelde instrument van de spectrumanalyse, waarmee 

criminele groeperingen kunnen worden beschreven en naar zwaarte ingeschaald, biedt 
wellicht mogelijlcheden om de prioriteitsstelling binnen korpsen voor een deel te 
systematiseren en te objectiveren. Een nadere beproeving door misdaadanalisten in 
praktijkomstandigheden kan uitwijzen in hoeverre het instrument bruikbaar is, en welke 
aanpassingen het nog behoeft. 

geef CID-subjecten een waardering 
Wat de wijze van registratie binnen de RCID's betreft verdient het aanbeveling om aan 

criminelen die in de bestanden voorkomen een bepaalde code toe te kennen, waarin hun 
'caliber tot uitdrukking komt. 2  Dit vereenvoudigt het stellen van prioriteiten, en het kan 
ook een indicator zijn om in te schatten waartoe een bepaald persoon in staat moet worden 
geacht. Wanneer zo een weging op een landelijk uniforme wijze tot stand komt, zou dit 
een zinvolle bijdrage leveren aan de informatieuitwisseling tussen de verschillende korpsen. 
In de Ferrari-dossiers figureren te veel criminelen die door andere CID's in den lande als 
`een grote jongen in de drugs' werden aangemerkt, of die een andere nietszeggende 
omschrijving meelcregen. 

In aansluiting hierop zou het ook raadzaam zijn, om te trachten binnen criminele 
netwerlcerr systematisch diegenen te identificeren die schaarse kennis en expertise 
inbrengen, die voor het criminele functioneren van groot belang zijn. Dat kan een bepaalde 
technische vaardigheid zijn, zoals bij de kapiteins, maar ook organisatietalent of contacten 
in de 'bovenwereld', zoals Willem Hoogduin die cultiveerde. Wanneer de doelstelling is 
om het functioneren, groeien en evolueren van criminele netwerken te belemmeren, kan 
het gericht neutraliseren van sleutelpersonen op kwetsbare posities een goede tactiek zijn. 

vermijd normatieve rapporten 
Bij het tot stand komen van politierapporten (zowel analyses als beleidsnotities en 

tactische rapporten) dient men op systematische en rigide wijze te vermijden, dat er 
normatieve opvattingen in de formuleringen doorklinken. Een deel van de politierapporten 
ademt een orthodoxe en weinig kritische visie op problemen die samenhangen met 
georganiseerde criminaliteit. In zulke gevallen krijgt het napraten van grove versimpelingen 

2 	Het is de onderzoeker bekend dat iets dergelijks bij sommige RCID's al gebruike- 
lijk is. Dit is echter niet overal en niet op uniforme wijze het geval, reden om deze 
aanbeveling bier op te nemen. 
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en het bevestigen van een vijandsbeeld voorrang boven een nuchtere beschrijving en 
analyse van wat er aan de orde is. Door een subjectieve voorstelling van zaken tracht men 
de aangetroffen werkelijkheid in te passen binnen dominante opvattingen over criminaliteit. 
Die werkelijkheid is echter van zichzelf at verontrustend genoeg. Het is zeker zinvol als 
een analist of een rechercheur interpretatieve suggesties doet of hypotheses opwerpt, maar 
die moeten dan ook als zodanig worden gepresenteerd, en los staan van een zo objectief 
mogelijke beschrijving van de feiten. 

automatiseer het checken van printerlijsten 
Voor de effectieve analyse van criminele gegevens zou misschien nog een aantal 

praktische verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Zo zou het analyseren van telefoon-
printerlijsten, een veel voorkomende routineklus, eenvoudiger en veel doeltreffender 
lcunnen gebeuren wanneer de kermis die analisten in den lande opdoen over telefoonnum-
mers die zij in onderzoeken tegenkomen, op eenvoudige wijze zou worden samengebracht 
in een database. Ook nu al kunnen telefoonnummers via het CID-systeem worden 
nagetroldcen. Maar een compacte database van bekende nummers, met daarbij een korte 
aanduiding van de achtergrond van dat nummer en de invoerder, zou het mogelijk maken 
om de computer systematisch printerlijsten te laten checken. Dergelijke routinematige 
analyses leveren dan waarschijnlijk meer op, en bovendien hoeft er minder te worden 
gewerkt met gevoelige persoonsgegevens uit . de  `grote' CID-bestanden. 

overweeg het ontsluiten van materiekennis 
Het verdient aanbeveling om technische materiekennis over bepaalde criminele 

verschijnselen toegankelijk te maken voor misdaadanalisten en rechercheurs die 
bijvoorbeeld taps uit moeten luisteren. Te denken valt aan compacte branchebeschrijvingen 
waarin de belangrijkste marktmechanismes, routes en modus operandi van bijvoorbeeld 
verschillende soorten drughandel uiteen worden gezet, alsmede een lijst van de 
belangrijkste aanduidingen, vaktennen en veelgebruikte codes. lets dergelijks bestaat al in 
de Verenigde Staten. Warmer men dit in de vorm van een niet te pretentieus kennissys-
teem zou kunnen gieten, kan er ook een dynamisch aspect in worden gebracht: de 
leerervaringen van analisten zouden beschikbaar komen voor al hun collega's en voor 
opleidingsdoeleinden. Als voorbeelden van keimis die zo zou lcunnen worden aangeboden 
kan men denken aan informatie over de grondstoffen (precursors) en bereidingswijzen van 
bepaalde synthetische drugs, de belangrijkste smokkelroutes van heroine, bepaalde 
technische facetten van fraude met auto's, de modus operandi van mensensmoldcelaars en 
populaite toepassingen van de BTW-carrousel. 

monitor scheepsbemanningen 
Hoewel er tegenwoordig bij de CRI een meldingspunt voor maritieme informatie 

functioneert, is het waarschijnlijk nog mogelijk om het_ vergaren en verwerken van 
relevante inlichtingen dienaangaande verder te verbeteren. Zo valt op dat voor hasjtranspor-
ten weliswaar steeds wisselende, vaak ook gehuurde schepen worden ingezet, maar dat bij 
de bemanningen bekende namen steeds terugkomen. Het zou mogelijk moeten zijn om op 
grond van de bemanningslijsten een soort vroegwaarschuwingssysteem op te zetten. Op 
dergelijke specifieke opsporingstechnieken heeft dit onderzoek zich echter niet gericht. 
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leer de inzichten van de sociale netwerkbenadering toe te passen 
Uit de verkenningen rond de toepassing van .sociale netwerkanalyse in dit onderzoek 

valt te leren dat het wellicht zinvol is om een traject op te zetten, waarbij de centrale figuur 
('ego') uiteindelijk strafrechtelijk voor de bijI gaat, maar - niet dan nadat er maximaal 
gebruik is gemaalct van de kansen en mogelfilcheden die er zijn vanuit informatie-oogpunt. 
Hiermee kan men als het ware al de basis leggen voor volgende onderzoeken. Denk hierbij 
aan: 

• het in lcaart brengen van ego's contacten-netwerk: wie komen er in aanmerking 
voor een geigen' vervolgonderzoek? 

• het trachten de infopositie te gebruiken om materie- en marktkennis op te doen, 
en meer structured l te leren over codes, conventies en normen, machtsverhoudin-
gen, problemen et cetera; 

• het spotten van mogelijkheden om de informatiepositie van de RCID te 
verbeteren, bijvoorbeeld door gericht personen uit of rond het netwerk als 
informant te benaderen; 

• het alert zijn op tovenwereld'-contacten: zijn er prominenten in beeld en 
mogelijke indicaties van corruptie? 

• het anticiperen op de situatie die zal ontstaan nadat ego is weggevallen: wat gaat 
er dan gebeuren, verliezen we het zicht op het verschijnsel, is dat te voorkomen, 
wie zouden er in ego's plaats kunnen komen? 

maak een kwetsbaarheidsanalyse 
Het serieus implementeren van dergelijke aandachtspunten vraagt een andere opstelling 

van de misdaadanalist, en eigenlijk ook van zijn of haar opdrachtgever. De netwerkbenade-
ring biedt evenwel ook mogelijkheden die nagenoeg niets kosten en waarmee men direct 
aan de gang kan. Een voorbeeld daarvan is de kwetsbaarheidsanalyse, waarvoor 
onderstaande checklist is ontwikkeld. Deze is aanvullend bedoeld op at bekende, voor de 
hand liggende aandachtspunten als identificatie van de kernleden, belangrijkste relaties en 
verblijfplaatsen en financiele huishouding. De bedoeling van een kwetsbaarheidsanalyse is 
dat op systematische wijze de aandacht wordt gevestigd op kansen om criminele netwerken 
bloot te leggen, te infiltreren en te storen. 

• identificeer functionele sleutelpersonen en hun kwetsbaarheden (zoals schaarse 
expertise); 

• stel vast waar groepen `aan de oppervlakte komen' in legale bedrijven en 
dergelijke; 

• stel vast waar stelselmatig wet- en regelgeving wordt overtreden (wat controle en 
interventie mogelijk maakt); 

• identificeer relevante personen die mogelijk ontvankelijk zijn voor contact 
(vanwege conflicten, persoonlijke problemen en dergelijke); 

• geef aan waar het netwerk eventueel om verlegen zit (informatie, deslcundigheid); 
• identificeer mogelijke conflictpunten en gevoeligheden binnen het netwerk 

(wantrouwen, jaloezie, competenties); 
• geef aan waarop de samenhang in het netwerk is gebaseerd en hoe hierop wellicht 

kan worden ingespeeld (familiebanden, profijt, dwang en intimidatie); 
• identificeer terugkerende situaties waar men contacten kan onderhouden met 

invloedrijke of prominente personen (denk aan vrijetijdsbesteding); 
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• identificeer mogelijke ongebruikelijke informatiebronnen betreffende het netwerk 
en haar activiteiten; 

• benoem de niet voor de hand liggende risico's in relatie tot het netwerk 
(invloeden, toegang, sophistication,. groeipotentieel-). 



Slotwoord 

Ruim twee jaar en veertigduizend bestudeerde pagina's verder zijn nog lang niet alle 
vragen beantwoord. De dossiers konden ons niet leren hoe bestuurlijke en politieke 
veranderingen de operaties van criminele kroepen beinvloeden. We hebben nog pas een 
bescheiden inzicht in criminele leerprocessen en -kennisverwerving. Een cruciale vraag, 
'hoe ving de Verhagen-groep de klap van de aanhoudingen op', bleek moeilijk te 
beantwoorden. 

Maar tegelijk is er wel het nodige bereikt. De sociale netwerk-benadering is 
uitgeprobeerd en vooralsnog van beperkte waarde bevonden. Het concept `criminele 
netwerken' kon echter wel empirisch worden ingevuld en is goed bruikbaar gebleken. Een 
zeer groot deel van de internationale vakliteratuur over georganiseerde criminaliteit is 
bijeengebracht, ontsloten en verwerkt. Dit alles is opgenomen in een database, en de 
belangrijkste bevindingen en nieuwe inzichten zijn gebruilct in deze rapportage. Op basis 
van literatuur en data-analyse is een voorstel voor een nieuw tactisch rechercheconcept, 
het close-up rechercheren tot stand gebracht. Er is een analyseschema ontwikkeld, een 
diagnostisch instrument dat in principe bruikbaar is voor het ontleden en beschrijven van 
elke willekeurige criminele groepering. En het belangrijkst van al: er is op basis van 
politiegegevens een kwalitatief rijk geschakeerd beeld ontstaan van een crimineel 
netwerk. Juist deze kennis is evenwel het moeilijkst over te brengen in een openbaar 
rapport. Om gevoel te ontwildcelen voor de Verhagen-groep, voor wat deze mensen 
beweegt en hoe ze samenwerken in criminele projecten, moet men eigenlijk kennis nemen 
van de typerende gedragingen en uitlatingen van Berend Verhagen en zijn 'gabbers'. Alleen 
op die wijze raakt men vertrouwd met de categorie medeburgers die vaak wordt aangeduid 
als "de georganiseerde misdaad". 
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Literatuurverantwoording 

Deze op het beleid gerichte rapportage lijkt maar weinig theorie te bevatten. De 
behandeling daarvan is immers meer op zijn plaats in een dissertatie. Schijn bedriegt 
echter: hoewel de onderzoeker zijn natuurlijke drang tot het maken van voetnoten heeft 
weten te beheersen, is onderzoek als dit eenvoudig niet mogelijk zonder een solide 
theoretische bagage. Alvorens te lcunnen beginnen met het verwerken van de empirische 
gegevens, is eerst een flinke hoeveelheid theorie verstouwd. De literatuurlijst van dit 
onderzoek telt meer dan 250 titels. Het is niet zinvol om deze hier in zijn geheel op te 
nemen. Maar toch is het van belang om, al is het maar summier, aan te geven welke 
literatuur gebruikt is bij de totstandkoming van deze rapportage. Hieruit kan de lezer 
immers afleiden welk gedachtengoed eraan ten grondslag ligt. 

Om de lijst beperlct te houden is ervoor gekozen om alleen de belangrijkste literatuur 
te vermelden. Niet in deze verantwoording opgenomen zijn enkele voor de hand liggende 
categorieen, zoals de in Nederland verschenen studies over georganiseerde criminaliteit, 
zowel recente titels (Van Duijne, Middelburg, et cetera) alsook de oudere werken (Nagel 
1949, Schreurs 1947). De vakliteratuur over recherchewerk van de laatste tien jaar is 
gebruilct maar blijft onvermeld. Het rapport van de parlementaire conunissie Opsporings-
methoden verscheen te laat om nog te worden meegenomen. De buitenlandse literatuur 
over georganiseerde criminaliteit uit Groot-Brittannie, Duitsland, Frankrijk, Belgie, Italie, 
maar met name de Verenigde Staten is uitvoerig benut, maar blijft eveneens ongenoemd. 
Hieronder vallen naast academische werken en overheidsrapporten ook talrijke journalistie-
ke producten uit de airport bookstall school of criminology, waarin de strijd tussen law 
enforcement en La Cosa Nostra op soms zeer plastische wijze wordt beschreven. Enkele 
bijzonder waardevolle studies op het gebied van etnografie en lifestyle in relatie tot 
georganiseerde criminaliteit zijn hieronder wel te vinden. Boeken over onderzoeksmetho-
dieken, sociologie en etnografie, strafrecht en strafvordering, organisatiekunde, 
strategietheorie, tactiek en strategemen zijn evenmin genoemd. Specifiek materiaal over 
sociale netwerkanalyse is uitvoerig beschreven in Klerks (1994). In de lijst zijn wel enkele 
titels opgenomen die de afscherming van clandestiene activiteiten behandelen. 

De aldus tot essentialia beperkte lijst bestaat uit de volgende werken. 
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ANALYSE-SCHEMA 
ONDERGRONDSE ORGANISATIES 

versie 1.5 (maart 1996) 
Peter Klerks 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Onderstaand uitvoerig overzicht van analytische elementen met betrekking 
tot een criminele groepering of organisatie is een uitwerking van schema 1 op 
pagina 18 van deze rapportage. Een zekere overlap tussen de verschillende ele-
menten is niet te vermijden. 

Deze lijst is als checklist gebruikt bij het verzamelen en analyseren van 
inform atie voor dit experimentele sociaal-wetenschappelijke onderzoeksproject. 
In de recherchepraktijk zal doorgaans maar een klein deel hiervan aan de orde 
komen. Naar believen zijn hieruit dan ook selecties van vragen samen te stellen, 
zoals in de rapportage aan de hand van het voorbeeld van de 'kwetsbaarheids-
analyse' is aangegeven. Aan het eind van deze lust is een selectie gepresen-
teerd van cruciale elementen, kemvragen zo men wil, waarop een analist of 
onderzoeker antwoorden zou moeten zoeken om tot een goed be grip van een 
bepaalde groepering te komen. By het samenstellen van deze selectie is 
getracht om onderscheid te maken tussen 'nice to know' en 'need to know'. De 
selectie kan dienen als een checklist by het voorbereiden van een presentatie 
over een concrete criminele groepering. 

ORGANISATIE 

Naam of aanduiding 	 • 
Staat de groepering of organisatie (hier verder aangeduid als 'de groep') bekend 

onder een naam? 
Zo ja, wordt die veel gebruikt? Intern? Extern? In de openbaarheid? 

Zijn er verschillende namen of wisselende namen? 

Organisatiestructuur 
Is deze strak of meer diffuus, is er sprake van cellen, divisies, etc.? 
Is de structuur stabiel of varie rend? 
Is er een vaste taakverdeling? 
Maakt men gebruik van ingehuurde krachten? 

Omvang van de groep 
Welk aantal mensen is aan te duiden als leden, hoe is de mate van betrokken- 

heid? (N.B. met "Ieden" worden hier zowel !eiders als medewerkers bedoeld.) 
Welke instituties worden er aangetroffen (B.V.'s, juridische constructies, etc.)? 
Wat zijn de trends in het ledenbestand (groeiend, afnemend, oorzaken, arres- 

taties, slachtoffers, overlopen, uittreden, etc.)? 
Zijn er afdelingen, vertegenwoordigers of vaste contacten in binnen- en buiten-

land? 
Zo ja, hoe verlopen de contacten? (methode, intensiteit, richting, za-
kelijk/vriendschap, machtsverhouding, aansturing, coOperatiebereidheid, 
wie heeft voordelen, etc.) 
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Bestendigheid, ontmanteling, verval, beeindiging 
Sinds wanneer bestaat de groep? 
Is er continulteit in leiderschap? 
Is er continulteit in medewerkers? 
Welke behoefte aan personeel is er, en welke fluctuaties zijn hierin vast te 

stellen? 
Is er continulteit in activiteiten? 
Wat is de oorsprong van de groep (afsplitsing, samenvoeging, etc.) 
Zijn er afsplitsingen of navolgers van de groep bekend? 

Zo ja, wat is de relatie met deze groep(en)? 

Achtergrond van de leden 
Wat is de juridische status van de leden ((il)legaal, criminele antecedenten, 

gezocht, onder proeftijd, etc.)? 
Hoe staat het met de sociale mobiliteit en de carrieres binnen de groep? 
Is er sprake van een (dominante) etnische achtergrond van de groepsleden? 
Is er sprake van bepaalde dominante nationaliteiten of een regionale achter- 

grond, stad of buurt? 
Heeft men een stedefijke of plattelandsachtergrond? 
Wat is het opleidingsniveau en de aard van de opleiding van belangrijke leden 

(technisch, administratief, etc.)? 
Welke specifieke vaardigheden en oefening zijn er (militaire, wetenschappelijke, 

medische of technische opleiding, rijkwaliteiten, nautische vaardigheden, 
gebruik gereedschap, schietvaardigheid, (vecht)sport)? 

Wat zijn de overige relevante kwalificaties van de groepsleden (intelligentie, 
contacten, ervaring, lef)? 

Hoe staat het met de fysieke gezondheid? 
Hoe staat het met de geestelijke gezondheid? 
Hoe flexibel zijn de leden (sociale beschikbaarheid, initiatief, geografisch ver-

plaatsen, vervoermiddelen, tijdsgebruik, sociale banden en verplichtingen)? 
Wat is de gemiddelde leeftijd van de !eiders? 
Wat is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers? 
Zijn er bijzondere waargenomen veranderingen wat betreft de leeftijd van de 

leden (opvallende vergrijzing, verjonging)? 
Zijn er generatieclusters binnen de groep? 
Wat is de duur van het lidmaatschap van de groep (veel veteranen, veel jonge 

aanwas, uiteenlopend)? 
Zijn er indicaties van vroeger lidmaatschap in andere groepen? 

Zo ja, heeft dat consequenties? 
Wat is de sociaal-economische status van gemiddelde leden? 

Is er wat dit betreft een grote onderlinge variatie? 
Welk percentage van de leden is full-time? 

Worden er veel 'eigen activiteiten' naast de groepsactiviteiten onderno-
men, eigen handeltjes ad.? 

Wat is de rol van vrouwen in de groep? 
Bestaan er affiliaties met bepaalde genootschappen (Rotary, etc.)? 
Zijn er pofitieke affiliaties? 



Recrutering, vertrek, gevangenschap 
Hoe vindt recrutering plaats (wie, waar en hoe, criteria)? 
Wat is de herkomst van nieuwe leden? 
Welke methoden van aanwerving worden gehanteerd? 

Is er sprake van uittreding? 
Welke reacties komen daarop? 
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Zitten er leden in gevangenschap? Welke, hoeveel, waar, waarom? 
Hoe functioneert men in gevangenschap? 
Is er sprake van het continueren van criminele activiteiten in gevangenschap? 
Wat is de rot en invloed van gevangen groepsleden binnen de groep 

(bijvoorbeeld voor wat betreft beslissingen)? 
Zijn gevangen groepsleden bereid tot praten of non-coOperatief? 
Is er sprake van een specifieke status in gevangenschap door het lidmaatschap 

van de groep? 
Is er sprake van ondersteuning van gevangen groepsleden? 

Zo ja, in welke vorm? 
Is er sprake van ontvluchtingen? 

Zo ja, bijzonderheden (plannen, ondersteuning, etc.)? 
Is er sprake van ondersteuning van verwanten van gevangen groepsleden? 

zo ja, hoe? 
Worden groepsleden die uit gevangenschap komen weer opgenomen? 

Zo ja, hoe? 

Leiderschap, besluitvorming, controle, disciplinering 
Is er een een- of meerhoofdige leiding? 
Hoe is de persoonlijkheid van de leider(s)? 
Wordt er een managementfilosofie zichtbaar? 
Hoe is de kwaliteit van het kader? 
Hoe is de flexibiliteit van het kader? 
Wie nemen doorgaans de initiatieven? 
Hoe vindt besluitvorming plaats (bijv. hierarchisch, in overleg, ad hoc)? 
Hoe verloopt de controle op uitvoering van besluiten? 
Hoe legt men verantwoording af? 
Bestaan er impliciete of expliciete regels? 

Zo ja, hoe worden ze overgedragen en nageleefd? 
Zijn er sancties op niet uitvoeren van besluiten of anderszins overtreden van 

regels? 
Zo ja, welke, hoe en waarom? 

Hoe is de informele pikorde? 
Hoe verloopt het verwerven van inlichtingen over groepsleden? 
Wordt er geweld gebruikt binnen de groep? 

Zo ja, hoe? 

Doelen, werkvelden, ideologie 
Wat zijn de doelen van de leiders c.q. van de groep? 
Is er onderscheid te maken in korte- en lange-termijn doelen? 
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Zijn de doelen expliciet of afgeleid? 
Op welke terreinen ('bedrijfstakken') is men actief? 
Betreft het bier kern-, afgeleide- of incidentele activiteiten? 
Is er sprake van het vervullen van 'pseudo-overheidsfuncties'? 

Zo ja, hoe, wat en in welke mate? 
Is er sprake van streven naar legitimiteit? 

OPERATIES 

Activiteiten 
Welke operaties worden aan de groep toegeschreven? 
Welke zijn bewezen? 
Hoe succesvol verlopen deze activiteiten? 
Voor welke activiteiten zijn personen vervolgd? Met welke afloop? 
Welke en hoeveel personen waren telkens bij dergelijke operaties betrokken? 

Modus operandi 
Welke factoren beperken of stimuleren het toepassen van bepaalde methoden, 

of de keuze van bepaalde objecten als doel? 

Is er sprake van innovatie of van een beperkt repertoire? 
Wordt er geInnoveerd ten aanzien van doelen, tactieken of anderszins? 
Hoe worden operaties bedacht? 
Hoe verloopt de planning? 
Hoe verloopt de voorbereiding? 
Hoe verloopt de uitvoering? 
Welke mate van arbeidsdeling is er? 
Is er sprake van inzet van specialisten? 
Is er sprake van uitleen van groepsleden met speciale vaardigheden? 

Zo ja, welke? 
Wordt er gebruik gemaakt van externe personen met speciale vaardigheden? 

Zo ja, gaat het hierbij om personen uit andere groepen of om free-lan-
cers? 

welke mate van 'sophistication' is er in het opzetten en uitvoeren van operaties 
(bijvoorbeeld gebruik van gecompliceerde technieken)? 

Wordt er geweld gebruikt bij operaties? 
Zo ja, hoe (impulsief of planmatig, instrumenteel of ritueel, vermijdend, 
terughoudend, defensief, wreed, liquidaties, vendetta, et cetera)? 

Wordt geweld als dienst geleverd? (bodyguards, incasso, bescherming, uitsmij- 
ters, knokploegen, huurmoordenaars) 

Is geweld anderszins toegepast als productiemiddel (afpersing, ripdeals)? 
Is er sprake van protectie waarin geweld een rol speelt? 
Is er sprake van vuurwapenbezit? 

Zo ja, van welke aard? 
Hoe verwerft men wapens? 

Is er sprake van gebruik van explosieven? 
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Zo ja, wat is de aard en herkomst? 
Wordt er geweld gebruikt tegen de 'bovenwereld', anders dan tegen de over-

held? 
Wordt er geweld gebruikt tegen niet-betrokken burgers? 
Wordt er geweld gebruikt tegen de overheid, niet zijnde opsporingsinstanties? 
Wordt er geweld gebruikt tegen opsporingsinstanties? 

Wordt er gebruik gemaakt van computers? 
Zo ja, welke, hoe en waarvoor? 

Wordt er gebruik gemaakt van andere gecompliceerde technologie? 

Hoe worden tegenslagen verwerkt? (reacties, maatregelen, onderzoek, conflic-
ten) 

Logistiek en infrastructuur 
Is er sprake van een hoofdkwartier of centraal adres? 
Zijn er andere vestigingen? 
Zijn er vaste ontmoetingsplaatsen, 'hang-outs', rendez-vous punten? 
Zijn er bergplaatsen of safehouses? 
Zijn er bergplaatsen ontmanteld door de autoriteiten? 

Hoe verloopt de verwerving van operationeel materiaal (wapens, voertuigen, 
gereedschap, verbindingsmiddelen, et cetera)? 

Hoe verloopt het verwerven van grondstoffen? 
Hoe vindt transport van materiaal plaats (over land, over zee, door de lucht)? 
Zijn er eigen transportmiddelen? 
Zijn er eigen transportfirma('s)? 
Vindt er bewerking en/of tussentijdse oPslag plaats? 

Zo ja, waar, wanneer, hoe, etc.? 
Is er sprake van gebruik van geInformeerde derden? 
Is er sprake van gebruik van niet-geinformeerde derden? 
Hoe reizen de leden binnenslands? 
Hoe reist men naar het buitenland? 
Ontwijkt men daarbij grenscontroles? Zo ja, hoe? 

Financien 
Hoe verloopt de financiering van operaties? 
Welke voorinvesteringen zijn er? 
Gebeuren die met eigen geld? 
Met geleend geld of krediet (legaal/illegaal)? 
Met deelneming van derden? 
Wordt er gernvesteerd in infrastructuur (onroerend goed, transportmiddelen, et 

cetera)? 
Hoe vindt de verwerking van opbrengsten plaats? binnenland, buitenland? 
Hoe en waar worden de opbrengsten in welke stadia bewaard? 
Hoe worden financie le sporen uitgewist; witwassen? 
Hoe verloopt eventuele belastingfraude? 
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Wordt er tegenover andere instanties gefraudeerd (bijvoorbeeld uitkeringen)? 
Wordt er geffivesteerd in legale bedrijven? 

Zo ja, dienen deze primair als 'front' of primair als reguliere legale onder- 
neming? 

Is er sprake van exorbitante consumptie (grof gokken, dames en dergelijke)? 
Wordt er gei'nvesteerd in onroerend goed? 
Wordt er geInvesteerd in voertuigen, vaartuigen en dergelijke? 
Wat is de geschatte jaarlijkse omzet? De winst? Hoe is dit geschat, en hoe 

zeker is de schatting? 
Wat zijn de bronnen van de winst? Zijn deze legaal of illegaal? 
Hoe wordt de winst verdeeld? Vloeit alles naar een centraal punt, wordt er dan 

herverdeeld, neemt ieder in de keten alvast zijn deel, wordt er gernvesteerd, 
door wie, waarin? 

Is er sprake van salarissen van leden? 
Zo ja, van welke omvang? 

Hoe zijn de financie le trends (groei, fluctuatie, invloeden)? 

lnlichtingenfunctie 
Hoe verloopt de operationele informatieverwerving? 
Is er sprake van informatie-inwinning uit de overheid? 

Zo ja, wear en hoe? Door corruptie, misleiding, infiltratie? 
Is er sprake van informatie-inwinning bij politie of het Openbaar Ministerie? 

Zo ja, waar en hoe? 
Zijn er mislukte pogingen tot informatie-inwinning bekend? 
Is informatie-inwinning gecentraliseerd bij een persoon? 
Wordt er gebruik gemaakt van desinformatie? 

Afscherming 
In hoeverre is er sprake van een ondergronds functioneren? 
Zijn er organisatie-aspecten van geheimhouding te onderkennen zoals een 

cellenstructuur, toepassing van het need-to-know principe, bepaalde proce-
dures? 

Hoe strikt is men wat betreft veiligheid? 
In welke mate zijn de hogere kaders / is de leiding geisoleerd van de bedrijfs-

processen? 
Is die isolatie consequent of zijn er uitzonderingssituaties? 
Is er sprake van initiatie? 
Wordt informatie gecodeerd of verborgen? 
Is er sprake van contra-observatie? 
Worden concrete maatregelen getroffen tegen opsporingstechnieken (afschud-

den van observatie, sweepen, gebruik van crypto, piepers, intimidatie, mislei-
ding, et cetera)? 

Worden er specialisten ingehuurd zoals prive-detectives, sweepers en dergelij-
ke? 

Worden er functionarissen omgekocht? (PTT, opsporing etc.) 

Hoe gedraagt men zich voorafgaand aan een operatie? 
Hoe is het gedrag na een operatie ('verdwijnen' of 'onderduiken', zichtbaar 
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tentoonspreiden van rijkdom, opscheppen, et cetera)? 
Is er sprake van discretie bij het opereren op de markt? 
Hebben leden van de groep gezinspeeld op betrokkenheid bij incidenten? Wie, 

wanneer, in welke situaties? 
Welke rol speelt de groep in het geruchtencircuit? Welke zijn de bronnen of 

herkomst van de geruchten? 

Worden er juridische voorzorgsmaatregelen getroffen voor afscherming en 
voorbereiding op vervolging? 

Is er sprake van misleiding door het gebruik van dekmantels, valse identiteiten 
en hoedanigheden, et cetera? 

Is er sprake van afscherming voor belastingen, uitkeringsinstanties et cetera? 
Hoe gedraagt men zich wat betreft kleinere overtredingen (parkeergedrag, 

keuringen, kijk- en luistergeld, hondenbelasting, diverse vergunningen, 
betaalgedrag bij boetes, et cetera)? 

Is er sprake van pogingen tot neutralisering van vervolging door autoriteiten? Is 
men hierin succesvol? 

Ten aanzien van incidenten: 
Zijn er overlopers, verraders geweest? Hoe werd daarop gereageerd? 
Hoe wordt gereageerd op vermoedens of indicaties van politie-activiteiten? 
Hoe is de reactie op concreet overheidsingrijpen, direct en op langere termijn? 

Communicatie 
Welke talen worden er gesproken onder elkaar? Met anderen? Is er sprake van 

tolken? 
Hoe effectief verloopt de communicatie, binnenslands en met het buitenland? 

Waar liggen eventuele knelpunten? 
Wordt er gebruik gemaakt van boodschappendiensten (post, koeriersdiensten, 

advertenties, et cetera)? 
Wordt er gebruik gemaakt van telecommunicatieapparatuur? 

Zo ja, welke? 
Wordt communicatie versleuteld? 

Zo ja, door codewoorden, computers, scramble/crypto of anderszins? 

;OCIALE OMGEVING, CULTUUR EN PSYCHOLOGIE 
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Welke lifestyle is kenmerkend? 
Wat is er aan relevante.  informatie bekend voor wat betreft opvoeding en sociali-

satie? 
Welke sociale leefomgeving en gezinsstructuur treffen we aan? 
Heeft men kinderen? 
Hoe brengt men de vrije tijd door? 
Is er sprake van vermenging van 'beroep' en 'vrije tijd'? 
Is er sprake van 'rondhangen'? 
Welke rot speelt materialisme? 
Speelt er een zucht naar spanning en opwinding'? 
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Is er sprake van persoonlijke rijkdom? 
Zo ja, hoe bestendig is deze? 

Welke normen en waarden worden er zichtbaar? 
Is er sprake van machismo? 
Hoe is de houding ten aanzien van vrouwen? 
Is er sprake van een conventionele levenswijze of juist van een afkeer van 

burgerlijkheid? Hoe uit zich dit? 
Is er sprake van minachting ten aanzien van 'gewone mensen' (vgl. de 'sucker"- 

filosofie)? 
Is er sprake van erecodes of beroepscodes? 

Zo ja, is dit meer dan lippendienst? 
Hoe strikt houdt men zich aan zwijgplicht? 
Weigert men contact met opsporingsautoriteiten? 
Heeft men in het verleden informatie aan de politie verstrekt? 

Zo ja, wanneer, hoe, waarom en. van welke aard? 
Is er sprake van (claims op) professionaliteit? 
Spelen politieke of ideologische opvattingen een rol? 
Spelen religieuze of wereldbeschouwelijke aspecten een rol? 
Kent men taboes? 

Zo ja, welke en wat zijn de implicaties? 
Is er sprake van jargon, van symboliek en mores? 
Doet men aan 'imago-management'? 

Zo ja, op welk ipubliek' gericht? 
Welke betekenis hebben begrippen als eer, trots en respect? 
Speelt reputatie een rol? 

Zo ja, hoe is de reputatie, bij wie, en wat zijn de consequenties? 
Is er sprake van rolmodellen (bijvoorbeeld een 'Godfather-effect')? 
Zijn er relevante psychologische karakteristieken aan te geven? 

MARKT-OMGEVING 
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Op welke markten opereert men? 
Legaal, illegaal, mengvormen? 

Wat zijn de geografische en/of sociale grenzen van de afzetmarkt of het opera-
tiegebied? 

Hoe is de aard, kwaliteit en beschikbaarheid van de producten? 
In welke fase van het productieproces bevinden de producten zich (grondstof, 

half-fabrikaat, eindproduct)? Welke consequenties heeft dit? 
Is er sprake van marktregulering? 

Zo ja, hoe en door wie/wat? 
Is er sprake van een open of gesloten markt? 
Wat is de aard van de afzetmarkt? 
Wat is het imago van het werkveld (crimineel, respectabel, gedoogd)? 
Welke marktmechanismen doen zich voor (fluctuaties in aanbod, vraag en prijs, 

elasticiteit, schaarste, et cetera)? 
welke betekenis hebben deze marktmechanismen voor de groep? 
Welke invloed heeft men hier zelf op? 
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Hoe is de situatie en conditie van de concurrentie? 
Hoe is de informatiehuishouding geregeld? (kopen, leverancier, afnemer, 

bronnen) 
Welke ontmoetingsplaatsen gebruikt men? 
SteIt men zich actief op (biedt zich aan) of passief (wordt opgezocht)? 
Hoe is de marktreputatie? 

OVERHEIDSOPTREDEN 

Hoe is de houding van de bestuurlijke autoriteiten ten aanzien van de groep? 
Hoe is de houding van politie en justitie ten aanzien van de groep? 

Hoe is de houding van de autoriteiten ten aanzien van de aard misdrijven of de 
markt waarin de groep het meest actief is? 

Welke overheidsinterventies zijn er in het verleden ten aanzien van de groep of 
haar leden geweest? resultaten? 

Is er op dit moment sprake van onderzoeken, projecten of programma's die 
gericht zijn op of relevant zijn voor de groep in kwestie? 

Zo ja, welke, waar, status, et cetera? 

FUNCTIONEREN IN CRIMINELE NETWERKEN 

Van welke lokale, regionale, bovenregionale en internationale netwerken maakt 
men deel uit? 

Hoe is de verhouding tot andere criminelen en groepen, inclusief 'dienstverle-
ners', 'aannemers' en 'makelaars'? 

Is er sprake van samenwerking, gelegenheids- of duurzame coalities, gemeen-
schappelijke projecten, gebruik van lijnen, middelen etc.? 

Hoe is de aard en intensiteit van onderlinge relaties? 
Hoe zijn de machtsverhoudingen in de 'onderwereld' en hoe verloopt de weder-

zijdse beInvloeding? 
Opereert men als 'ripper'? 
Is men zelf slachtoffer geweest van 'rippen'? 
Is er sprake van geweldsgebruik tegen andere criminelen? 

Zo ja, waarom? 
Is er sprake van intimidatie? 
Is men betrokken bij afrekeningen? 

Zo ja, als dader of slachtoffer? 
Zijn er internationale aspecten aan de samenwerking? 
Hoe vindt de regeling van geschillen plaats, hoe verloopt conflicthantering? 
Is men dominant ten aanzien van andere personen of groepen? 
Is men ondergeschikt aan andere personen of groepen? 
Is er sprake van betaling van 'tribute' (schatplicht)? 

Zo ja, waarom, aan wie, hoe en wat? 
Is er sprake van ontvangst van 'tribute'? 

Zo ja, waarom, van wie, hoe en wat? 

-ix- 



analyseschema Klerks versie 1.5 

Ten slotte kan in alle bovengenoemde dimensies het 'bovenwereld'-aspect 
een rol spelen: 

RELATIES MET DE 'BOVENWERELD' 

Welke relaties zijn er met reguliere bedrijven? 
Wat is de aard van dergelijke relaties? 
In hoeverre is een relatie op de hoogte van de handel en wandel van de 
persoon of de organisatie c.q. het bedrijf in kwestie? 

Welke relaties zijn er met de overheid (uitsplitsen naar plaatselijk, regionaal, 
landelijk, buitenland, specifieke dienst of afdeling, aard van contact et cetera)? 

Zijn er relaties met de politiek? 
Zo ja, wie, wat, hoe, en wat betekent dat? 

Zijn er relaties met de pers en media? 
Zo ja, wie, wat, hoe, en wat betekent dat? 

Hoe is het publieke imago? 
Beweegt men zich openlijk in hogere sociale kringen? 
Zijn er contacten met 'notabelen'? 

Zo ja, wie, wat, hoe, en wat betekent dat? 
Zijn zulke contacten open of ontwijkend over hun relatie met de persoon 
of organisatie? 
Wat weten deze mensen van de persoon of organisatie? 

Is er sprake van corruptie bij de overheid, niet zijnde opsporingsambtenaren? 
Zo ja, wie, wat, hoe, wat betekent dat? 

Is er sprake van corruptie ten aanzien van politici? 
Is er sprake van corruptie voor wat betreft opsporingsambtenaren? 
Is er sprake van corruptie voor wat betreft de private sector? 
Worden de vruchten van corruptie alleen ten eigen bate benut, of is er sprake 

van het 'verhuren' van corruptieve connecties (bijvoorbeeld door onwettige 
ondernemers informatie of protectie tegen politieoptreden te leveren)? 

Is er sprake van infiltratie? 
Zo ja, waar, door wie, hoe, met welk doel c.q. welke resultaten? 

Is er sprake van sponsoring? 
Zo ja, wie, wat, waar, hoe, met welk oogmerk, welke zijn de effecten, et 
cetera? 

-x- 
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cruciale elementen bij georganiseerde criminaliteit 

Bij het beschouwen van het voorafgaande 'uitputtende' analyseschema zinkt 
velen de moed in de schoenen: men vindt de lijst door zijn omvang onhanteer-
baar. Met het oog hierop is geprobeerd om een meer compacte lijst van prioritai-
re indicatoren samen te stellen, die bijvoorbeeld kan fungeren als checklist voor 
een analist die een presentatie over een concrete criminele groepering voorbe-
reidt (of voor de beleidsmaker die bij zo'n presentatie zijn alertheid wil tonen). 
Vanzelfsprekend is het maken van een selectieve lijst niet zonder problemen: de 
wetenschapper is gehecht aan 'volledigheid' en heeft moeite met schrappen. 
Bovendien is de gekozen prioritering sterk afhankelijk van het doel waarvoor de 
lijst wordt gebruikt. Een recherche-tactisch onderzoek stelt andere eisen dan een 
strategisch beleidsafwegingsproces, en waar voor de een de aard van de 
delicten voorop staat, zal voor de ander de macht van bepaalde criminele 
groepen de doorslag geven. 

Verschillende analytische invalshoeken kunnen zodoende door elkaar gaan 
lopen. lmpliciet wordt hier steeds verondersteld, dat het belang van de opsporing 
en inlichtingenvergaring voorop staat. Vanuit deze optiek hebben vragen naar de 
kwetsbaarheid van een groep en de mate waarin strafbaar en vervolgbaar ge-
drag kan worden aangetoond, de hoogste prioriteit. Wanneer vanuit het bestuur-
lijk preventiebelang naar dezelfde verschijnselen wordt gekeken, zal de aandacht 
wellicht eerder uitgaan naar de vraag welke economische en sociale functies er 
worden vervuld, en hoe daarop kan worden geIntervenieerd. 'Wetenschappelijk' 
gezien ligt het belang nog eerder in het beschrijven, begrijpen en kunnen 
verklaren van de aangetroffen verschijnselen. Daarvoor zijn weer andere 
onderdelen van het analyseschema toepasbaar. Het toekennen van een gewicht 
aan bepaalde onderdelen veronderstelt een (al dan niet expliciete) keuze voor 
een bepaalde optiek. De nuvolgende keuze is dan ook niet per se de beste, en 
zeker niet de enig mogelijke keuze. 

1. Beschrijving van de groepering (aanduiding, structuur en omvang). 
2. Bestendigheid (als groep of wat betreft bepaalde personen in wisselend 

verband). 
3. Achtergrond van de betrokkenen, met name wat betreft 'criminele capaci-

teit': kennis, contacten, organisatievermogen, reputatie. 
4. Kracht van de groep wat betreft financieel-economisch vermogen, infrastruc-

tuur, operationele mogelijkheden en invloedssfeer. 
5. Besluitvormingsmechanisme: hoe komt de keuze voor bepaalde doelen en 

projecten tot stand, en wie nemen de beslissingen. 
6. Disciplinering en motivatie voor samenwerking: komt de samenhang (voor 

zover aanwezig) voort uit een geweldsdreiging, is er sprake van strenge 
controle en sancties, of ligt de nadruk bij affiniteit en/of rationeel eigenbe-
lang. 

7. Doelen en werkvelden: beperkt men zich tot drugs en afgeleide activiteiten 
als geweld en witwassen, of is men veelzijdiger? Doen eventuele variaties 
zich in opeenvolgende projecten voor, of gelijktijdig? Is er sprake van 
opportunisme of planning, bijvoorbeeld met het oog op risicospreiding? 

8. Modus operandi: ligt de nadruk op beproefde methoden of is er sprake van 

-xi- 
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een uitzonderlijke manier van werken, bijvoorbeeld wat betreft innovatie, 
expansie of excessief gebruik van geweld? 

9. In hoeverre spelen de activiteiten van de groep zich tovengronds' af? 
10. Is er wat betreft infrastructuur en logistiek sprake van uitgebreide eigen 

middelen (onroerend goed, transportcapaciteit, productiemiddelen) of meer 
ad hoc gehuurde of geleende voorzieningen? Hier kan een relatie liggen 
met de mate van legaliteit, stabiliteit en organisatie. 

11. In welke mate is er sprake van samenwerking en verwevenheid met andere 
criminele structuren? Maakt men deel uit van een groter netwerk, en zo ja, 
hoe belangrijk is dit netwerk voor het functioneren van de groep in kwestie, 
en welke positie neemt de groep in binnen het gro' tere netwerk? 

12. Hoe liggen de patronen van vertrouwen, gemeenschappelljke belangen en 
conflicten, zowel binnen de groep als wat betreft de 'externe betrekkingen'? 
Denk hierbij aan het concept van reputatie als 'bedrijfskapitaal'. 

13. War komt het geld vandaan, hoe wordt bezit vastgelegd, waar gaat het 
heen en wie spelen er een rol in de financie le huishouding? Let hierbij niet 
alleen op opbrengsten, maar ook op investeringen in de (criminele) bedrijfs-
processen, omdat hiermee vaak macht en zeggenschap samenhangen. 

14. Hoe verlopen de (criminele) informatieprocessen? Waar komt de noodzake-
lijke operationele informatie (tips, kennis) vandaan, en hoe wordt gevoefige 
informatie binnenshuis gehouden (afscherming)? 

15. Welke zijn, naast geldelijke winst, de belangrijkste motiverende factoren 
voor de hoofdpersonen? Is hierop invloed uit te oefenen? Welke factoren, 
naast gevangenisstraf en financiele ontmanteling, zouden bij uitstek demoti-
verend en belemmerend werken? Zijn deze factoren te bevorderen? Naast 
voor de hand liggende praktische zaken kan hierbij ook worden gedacht aan 
afkeuring door de sociale omgeving en familie, overmatige stress, levensbe-
schouwelijke waarden, behoefte aan stabiliteit en veiligheid, et cetera. 

16. Is er vanuit de groep sprake van de uitoefening van pseudo-overheidsfunc-
ties zoals protectie (verdergaand dan simpele afpersing; bijvoorbeeld in de 
vorm van het bieden van toegang tot corruptieve politiele bescherming en - 
informatie), bemiddeling tussen groepen en de 'bovenwereld', 'onpersoonlij-
ke' conflictoplossing door geweldstoepassing bij de overtreding van regels 
(dus meer dan het uitschakelen van concurrenten), het afbakenen van een 
territorium en het creeren van pseudo-monopolies, et cetera? Kortom, is er 
sprake van een organisatieniveau dat verder gaat dan het opzetten van een 
import- en distributiebedrijf? 

17. In hoeverre is er sprake van contacten met personen en instellingen die een 
beduidende maatschappelijke invloed hebben? Is er hierbij sprake van 
corruptie en gemeenschappelijke belangen? Van wie gaat bij dergelijke 
contacten het initiatief uit? Zijn de betrokkenen zich bewust van de achter-
grond van de criminele relaties? Ondernemen ze bepaalde initiatieven als 
gevolg van dergelijke contacten? 

-xii- 
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Aanhangsel 3: de spectrumanalyse 

In dit aanhangsel is de uitgebreide spectrumanalyse opgenomen die is 
aangekondigd in hoofdstuk 3. Vooralsnog is dit alles nadrukkelijk bedoeld als een 
experiment om te proberen een referentiekader te ontwikkelen, waarmee zinvol 
kan worden gesproken en nagedacht over de bedreiging van georganiseerde 
criminaliteit voor de samenleving aan de hand van concrete gevallen. Vaak zal 
door het ontbreken van adequate informatie een inschatting niet of met moeite 
kunnen worden gemaakt. In zulke gevallen is het advies om een zo realistisch 
mogelijke schatting te maken, en in ieder geval onwaarschijnlijke scores te 
vermijden. 

Het zal duidelijk zijn, dat een instrument als dit kan leiden tot ernstige 
meningsverschillen. Men wordt immers igedwongen' om expliciete uitspraken te 
doen over een onderzochte groep. Een door een analist toegekende score kan 
door een teamleider als te laag worden gezien, en worden geInterpeteerd als een 
teken van naIviteit: de analist heeft blijkbaar niet door hoe gevaarlijk de groep is. 
Het objectiveren van dreiging in deze vorm is sterk confronterend, omdat hierbij 
aspecten van normering en operationele belangen een rol spelen. 

In de onderstaande spectrumanalyse is een aantal facetten zoals platteland of 
stedelijk operatiegebied, homogene of heterogene samenstelling en het al dan 
niet aanwezig zijn van een etnische factor bewust weggelaten. Deze variabelen 
zijn weliswaar voor een beter begrip van een groep relevant, maar voor de 
weging van de lernsf en dreiging van minder of geen belang, en ze leveren dus 
geen punten op in de analyse. Voor de volledigheid is de positie van de groep op 
deze 'niet-scorende' variabelen hier wel vermeld: 

PLATTELAND - STEDELIJK 

Het operatiegebied was voornamelijk grootstedelijk, al werd ook gebruik 
gemaakt van steunpunten en contacten in kleinere steden en op het platte-
land. 

HOMOGEEN - HETEROGEEN 

De groep was tamelijk homogeen van samenstelling: voornamelijk blanke 
Hollandse mannen tussen de dertig en vijftig uit hetzelfde milieu. 

NAUWELIJKS ETNISCHE FACTOR - STERKE ETNISCHE FACTOR 

Er was sprake van een sterke etnische homogeniteit: het was een volledig 
blanke groep. 
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beschrijvende variabelen 
De spectrumanalyse kent 22 beschrijvende variabelen, waarop de onderzoch-

te groep als volgt scoorde. 

1 	LOKAAL - GLOBAAL 

Toelichting: Het gaat hier in eerste instantie om daadwerkelijke aanwezigheid en activiteiten, dus 
niet om handelscontacten met bijvoorbeeld een drugsleverancier in Pakistan. Score: lokaal = 1, 
meerdere steden (enders dan randgemeenten) = 6, landelijk = 10, in meerdere landen (buiten 
Nederland, Seigle of de belastingparadijzen) = 20. 
Naast deze score op wezenlijke vestiging en activiteiten worden ook de contacten gewaardeerd. 
Score: regionaal -= 2, landelijk = 4, in meerdere landen buiten de Benelux = 6. Een groep zoals 
de Verhagen-groep, die in de hele Randstad aanwezig en actief is en handelscontacten in 
meerdere bronlanden heeft, zou dus 6 + 6 = 12 scoren. Ter vergelijking: een lokale groep met 
een regionaal afzetgebied en een vaste lijn op Marokko scoort 1 + 2 = 3. 

De groep had een bovenlokaal operatiegebied met internationale contacten. 
Score = 12. 

2 	EENDUIDIG DOEL - VERSCHILLENDE, DIFFUSE DOELEN 

Toelichting: het doel zal meestal geld en rijkdom zijn, dat leven geen punten op. Wanneer men 
expliciet streeft naar politieke of economische macht, los van direct-functionele zaken als de 
verwerving van infrastructuur (horeca, transportfaciliteiten ed.) !evert dat 5 punten op. 

Het primaire doel van alle betrokkenen was veel geld maken met zo weinig 
mogelijk inspanning en risico's. Score = 0. 

3 	WEINIG ACTIEF - ZEER ACTIEF 

Toelichting: dit is moeilijk te meten. Het gaat er immers niet alleen om of een groep veel tijd en 
inspanningen in criminele zaken investeert, maar ook hoe effectief dat gebeurt. Een groep van 
waaruit slechts incidenteel iets gebeurt scoort laag, een groep met een hoge output in verhouding 

tot de omvang scoort hoog: de feitelijke tijdsbesteding van de deelnemers is niet het belangrijkst. 
Al doende zal hiervoor vergelijkingsmateriaai moeten worden verzameld. Op deze variabele is een 
score van 1 tot 10 mogelijk. 

De leden van de groep waren over algemeen zeer actief. Score = 8. 

4 BEPERKTE BRANCHE • ZEER UITEENLOPENDE WERKTERREINEN 

Toelichting: naarmate er meer diversiteit in activiteiten en werkvelden bestaat (enders dan 
afgeleide activiteiten zoals het aanschaffen van vuurwapens voor eigen gebruik, het plegen van 
fraude door het onterecht ontvangen van een uitkering e.d.) scoort een groep hoger op een schaal 

van 1 tot 10. Bij 8 of hoger moet er sprake zijn van zowat het hele spectrum van criminele 
diensten, met inbegrip van meer geraffineerde fraudeconstructies en dergelijke. Een kleine groep 
die over een bepaalde periode achtereenvolgens drugs verhandelt, een kraak zet en winkel 
overvalt scoort ondanks deze diversiteit natuurlijk veel lager dan een criminele organisatie die 
gelijktijdig enkele drugslijnen, een helingsbedrijf en een protectie-keten draaiende houdt. 

Men was voornamelijk actief in de hasjiesj, maar andere 'handel', heling, 
afpersing en diefstal kwamen ook voor. Score = 5. 

5 	WEINIG GECOMPLICEERD - SOPHISTICATED 

Toelichting: deze variabele scoort van 1 tot 5. Het onderhouden van een eenvoudige drugslijn met 

vrachtwagens op Marokko scoort 1, of wellicht 2 wanneer men bijvoorbeeld een bijzonder goede 
cover heeft door systematisch een legaal bedrijf in te schakelen. Het gebruik van vernuftige 
technieken of tactieken, zoals het opslaan van drugs in onderzeese depots of het smokkelen van 
wildlife via het contactennetwerk van een gerenommeerd instituut, scoort 3 of hoger. 

Men had een tamelijk gevorderd werkniveau bereikt waarop effectief kon 
warden geopereerd, maar er was geen sprake van uitgesproken doordachte 
criminele constructies. Score = 2. 
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6 	WEINIG INNOVATIEF - ZEER INNOVATIEF 

Toelichting: ook deze variabele scoort 1 tot 5. Er kan een relatie liggen met variabele 5 omdat 
sophistication ook innovatie kan inhouden. Het ontginnen van een nieuwe geografische markt of 
het introduceren van een nieuw product scoort echter met name op deze schaal. 
Men werkte op een tamelijk traditionele manier. Score = 1. 

• 7 WEINIG GEWELDDADIG - STERK GEWELDDADIG 

Toelichting: omdat geweld als zeer bedreigend wordt beschouwd zijn er drie variabelen die 
hiermee in verband staan. Het geheel ontbreken van geweld of de dreiging hiermee scoort 0, het 
andere uiterste (geweld en dreiging als frequent gebruikt productiemiddel) scoort 5. 
Men was doorgaans weinig gewelddadig, maar bij gelegenheid kon op korte 
termijn tot het plegen van zwaar geweld worden overgegaan. Score = 3. 

8 GEEN DODELIJK GEWELD - HOGE MATE AAN DODELIJK GEWELD 

Toelichting: de score zal hier sterk afhangen van de omstandigheden. Geen dodelijke slachtoffers 
scoort 0, een reeks doden in een relatief korte periode scoort 4 of 5. 
Vanuit de groep als zodanig is tijdens de onderzochte periode voor zover 
bekend geen dodelijk geweld gebruikt.- Score = 0. 

9 	WEINIG WAPENGEBRUIK - INTENSIEF EN GEVARIEERD WAPENGEBRUIK 

Toelichting: scores van 0 tot 5 zijn mogelijk. Het gebruik van een scale aan boksbeugels en 
knuppeltjes scoort uiteraard lager dan de systematische inzet van een eenzijdig maar zwaar 
geweldsmiddel, zoals wanneer vrijwel alle,leden hetzelfde type pistool bij zich dragen en 
gebruiken. 
Er werd incidenteel met vuurwapens gedreigd; in een bekend geworden geval 
werden honkbalknuppels en dergelijke gebruikt. Score = 1. 

10 LAAG NIVEAU VAN FINANCIELE OMZET - ZEER HOGE OMZET 

Toelichting: ook dit is relatief: overvallers in de jaren zestig hadden met een vangst van drie 
miljoen de buit van hun leven, terwijI dit bedrag sinds de opkomst van de grootschalige drugshan-
del weinig opzien meer baart. Door de mogelijkheid van hoge bedrijfskosten en tegenslagen is de 
omzet een slechte indicator van financiele slagkracht. Voorgesteld wordt daarom om de 
gefundeerd geschatte winst per twee jaar (om toevalstreffers te neutraliseren) voor de hele groep 
als volgt te waarderen: tot 1 miljoen = 1, tot 10 miljoen = 3, tot 50 miljoen = 5, daarboven = 
10. 
De geschatte geldstroom tijdens de onderzochte periode beliep circa twintig 
miljoen gulden. Score = 5. 

11 WEINIG K A PITAALGOEDEREN - OMVANGRIJKE BEZITTINGEN 

Toelichting: geconsolideerde bezittingen zijn maatschappelijk bedreigender dan grote bested ingen 
in het gokwezen of de feestartikelenbranche. Daarom opnieuw een score van 1 tot 10 voor de 
omvang van het bezit (niet zijnde bijvoorbeeld lease-auto's en van anderen gehuurd onroerend 
goed). Tot 2 miljoen voor de hele groep = 1 ('normale' woninginrichting en dito auto's niet 
meegerekend, want dan komt elke kaartclub tot 2 miljoen), tot 10 miljoen = 3, tot 100 miljoen 
= 6, daarboven = 10. 
De vastgestelde bezittingen bestonden uit een woning van bijna een half 
miljoen, enkele schepen in slechte staat en voor enkele miljoenen aan 
voertuigen en sieraden. Score = 4. 
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12 KLEINE GROEP - ZEER GROTE GROEP 

Toelichting: de omvang van de groep wordt hier bepaald naar de mate waarin deelnemers hun 

inkomen aan de groepsactiviteiten ontlenen. Pas wanneer het merendeel van de inkomsten op die 
manier in groepsverband wordt verdiend, is er sprake van 'behoren tot' de groep. Dit impliceert 

dan ook dat een individu slechts tot 1 groep tegelijk kan behoren. Een groep van maximaal 5 
personen scoort 1, tot tien personen scoort 2, tot twintig 3, tot veertig 5, tot honderd 8, 

daarboven 10. Let op: een plaatselijke 'franchise' van vijf Chinese triade-leden scoort 1 punt, 

geen 10. De weging voor het deel uitmaken van een grotere criminele constellatie vindt pleats op 

de variabelen 13 en 14. 

De onderzoeker schat de groep op circa 45 personen. Score = 8. 

13 WEINIG SAMENWERKING MET ANDERE GROEPEN - INTENSIEVE SAMENWERKING 

Toelichting: naarmate men [ -neer samenwerkt met andere criminelen scoort men hoger op deze 

variabele, omdat men zodoende ook bijdraagt aan de instandhouding en het functioneren van het 

criminele macro-netwerk. Hierbij dient echter wel te worden bedacht, dat drughandelaren uit de 
aard van hun activiteiten waarschijnlijk met meer andere groepen criminelen contacten onderhou-

den dan fraudeurs of milieucriminelen. De score loopt van 0 (gelsoleerd) tot 3 (intensieve 

samenwerking). 

Er was eon tamelijk intensieve samenwerking met andere groepen voor wat 
verwerving, transport, opslag en distributie van drugs betreft evenals rond 
andere vormen van criminaliteit. Score = 3. 

14 ONAFHANKELIJK - STERK AFHANKELIJK VAN EEN GROTER GEHEEL 

Toelichting: dit is wederom een gecompkeerde variabele. Het deel uitmaken van van groter 
geheel kan zowel duiden op kracht als zwakte. Zolang de eigen handelingsvrijheid en winstmoge-
lijkheden niet substantieel worden aangetast, scoort dit neutraal ( = 0). Wanneer een Nederlandse 

bende 'schatplichtig' is aan een grotere crimineel komt dit op een score van min 2 te staan. 
Wanneer men echter daadwerkelijk kan rekenen op de steun van een groter en machtig geheel, 

zoals een ltaliaanse of Noordamerikaanse mafia-familie, scoort dat 3 tot 6 punten, afhankelijk van 
de hechtheid van de banden. Wanneer de activiteiten duidelijk tot oogmerk hebben om een 

bruggehoofd te vestigen, teneinde de activiteiten uit te kunnen breiden en meer 'clan-genoten' 
over te laten komen, scoort dit nogmaals 4 punten extra. Zodoende zal de criminele aanwezigheid 

van een groepje Siciliaanse mafiosi met uitbreidingsplannen 7 tot 10 punten scoren. 

Voor zover kon warden nagegaan was de groep niet afhankelijk van een 
groter geheel. Score = 0. 

15 GEEN POLITIEKE AFFILIATIES - STERKE POLITIEKE AFFILIATIES 

Toelichting: sterke politieke affiliaties impliceren corruptie, illegale machtsvorming en bedreigingen 

van de stabiliteit van de samenleving en de democratie. De hier aangegeven puntentelling geldt 
voor betrokkenheid bij buitenlandse politieke organisaties. Betrokkenheid bij de Nederiandse 
politiek scoort steeds 1 punt hoger dan hier aangegeven, zodat de schaal van 1 tot 10 loopt. 
Voorbeelden van scores: wanneer er geen sprake is van politieke affiliaties scoort men 0 book bij 

bijvoorbeeld passief lidmaatschap van een Nederlandse politieke partij), bij actief lidmaatschap 

van een politieke partij scowl men 1, bij actieve bemoeienis met plaatselijke vertegenwoordigen-

de organen (verkiesbaar stellen, zitting nemen) scout men 3, landefijk scoort men 6 bij verkies-
bear stellen en 9 bij verkozen worden in de volksvertegenwoordiging. Daadwerkelijke invloed op 

politici en bestuurders scoort afhankelijk van de zwaarte ervan tussen de 2 en de 8. 

Van politieke affiliaties is niets gebleken. Score = 0. 

16 EVENTUELE AANWEZIGHEID EN INVLOED IN DE BOVENWERELD 

Toelichting: deze variabele scoort van 0 tot 5, waarbij 5 staat voor een zeer veelomvattende en 
invloedrijke aanwezigheid in kringen van maatschappelijke macht en aanzien. 

De invloed bleef vermoedelijk beperkt tot enige betrokkenheid bij de onroe-
rend good- en voertuigenhandel. Score = 1. 
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• 17 TOEGANKELIJKHEID VOOR ONDERZOEK 

Toelichting: hiermee wordt aangegeven in hoeverre de groep 'benaderbaar' is. Het idee 
hierachter is dat controle- en opsporingsonderzoeken ten aanzien van een op basis van taal, 
cultuur of leefstijI zeer gesloten groep minder haalbaar zijn, waardoor de groep in kwestie 
ongrijpbaar kan worden en daardoor ongehinderd in macht en dreiging kan groeien. Een score van 
1 tot 5, waarbij 1 staat voor groepen die min of meer 'normaal' in de samenleving staan, en 5 
voor bijvoorbeeld geheel gesloten groepen zigeuners of Chinese sectes, die geen enkele buiten-
staander toelaten en vrijwel onbenaderbaar zijn. Criminelen die opereren vanuit moeilijk toeganke-
lijke woonwagenkampen en motorclubs scoren 3 of 4. 
De groep was redelijk toegankelijk, al vormden de bij sommigen aanwezige 
criminele woonwagen-achtergrond en de intimiderende werking op de 
omgeving (getuigen e.d.) een zekere belemmering. Score = 2. 

18 GEBRUIK VAN DEFENSIEVE CONTRA-STRATEGIEEN 

Toelichting: het gaat hierbij om de ontwijking van controle, het gebruik van dekmantels, 
zorgvuldigheid in communicatie en logistiek, en dergelijke. Dit scoort van 0 tot 3. In het laatste 
geval is er sprake van een expliciet gepland en consequent doorgevoerd veiligheidsbeleid, zoals 
dat bij ondergrondse organisaties als de Provisional IRA wordt aangetroffen. 
Er was sprake van belemmering van onderzoeken door afscherming en het 
creeren van chaos, echter niet op een professionele of systematische wijze. 
Score = 1. 

19 GEBRUIK VAN OFFENSIEVE CONTRASTRATEGIEEN 

Toelichting: denk hierbij aan contra-inlichtingen, contra-observatie, corruptie en dergelijke. Hier 
scoort men van 0 tot 6, waarbij 6 staat voor een succesvol toegepaste totaalstrategie van 
inlichtingen verzamelen, gerichte corruptie, bedreiging en desinformatie. 
Er zijn aanwijzingen voor (pogingen tot) corrumpering en het actief verwerven 
van informatie uit het justitieel apparaat, maar hiervan zijn geen bewijzen 
voorhanden, en het leek geen uitgewerkte strategie. Score = 1. 

20 DOMINANTIE OVER ANDERE CRIMINELEN 

Toelichting: hier scoort men van 0 tot 5, waarbij 5 staat voor de vrijwel hypothetische situatie 
waarbij een criminele organisatie de absolute zeggenschap heeft over een groot crimineel 
territorium, zoals een middelgrote stad. 
De groep had enig overwicht in het plaatselijke criminele milieu. Score = 2. 

21 DOMINANTIE OVER NIET-CRIMINELEN 

Toelichting: het gaat hier om meer dan incidentele afpersing van zakenmensen, of opgedrongen 
protectie van bijvoorbeeld horecabedrijven. De score is van 0 tot 3. 
Hiervan zijn geen voorbeelden bekend. Score = 0. 

22 BESCHIKKING OVER SCHAARSE KENNIS EN MIDDELEN 

Toelichting: redenerend vanuit de sociale netwerkbenadering is een groep die de beschikking 
heeft over schaarse en essentiele vaardigheden en middelen, belangrijker en daarmee bedreigen-
der dan een groep die zulk een toegang ontbeert. Concrete voorbeelden kunnen zijn: de controle 
over een klein vliegveld, zoals dat bij Lelystad, of de toegang tot zeer vertrouwelijke politiegege-
yens. Hierbij wordt nog onderscheid gemaakt tussen 'toegang tot' zulke schaarse middelen of de 
daadwerkelijke controle en het beheer hierover. De score loopt van 0 tot 5: in het laatste geval is 
nagenoeg 'alles' te regelen. 
De Verhagen-groep had enige toegang tot operationele politie-informatie, 
maar moest daarvoor bij anderen te rade gaan. Belangrijker was de toegang 
tot de scheepvaartwereld, een essentieel en schaars middel in de hash-
business. Score = 2. 
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maatschappelijke impact, risico's en schade 
De bovengenoemde variabelen betreffen de aard en omvang van een groep. 

Samen met de gemeten of verwachtte schade is de ernst van een verschijnsel te 
bepalen. Het volgende cluster van aspecten heeft betrekking op die negatieve 
impact. Meer nog dan bij de beschrijvende variabelen is de waardering hier 
arbitrair en voor discussie vatbaar: richtlijnen zijn dan ook moeilijk te geven. 

A. BEDREIGING VAN DE VOLKSGEZONDHEID EN HET MILIEU 

Toelichting: deze variabele weegt zeer zwaar, omdat het vaak onwetende, niet-betrokken mensen 

betreft, de schade vaak niet in zijn voile omvang wordt opgemerkt en de effecten zeer langdurig 

en ingrijpend kunnen zijn. Te denken valt hier aan de biomedische schade die het gevolg is van 
het gebruik van verboden drugs, het in de samenleving brengen van schadelijke producten, 

bijvoorbeeld door het systematisch ontduiken van controles, milieubederf door bijvoorbeeld het 
onverantwoord dumpen van afvalstoff en of het in omloop brengen van nucleair materiaal onder 

onbevoegden, aantasting van de biodiversiteit door bijvoorbeeld verboden wildlife-handel, en het 

in gevaar brengen van leven en gezondheid van personen door illegale wapenhandel. 

De voorgestelde score loopt van 0 tot 10. Zaken die volkomen onaanvaardbaar zijn, zoals het in 
gevaar brengen van grote aantallen mensenlevens door het verspreiden van splijtstof fen of zware 

wapens of giftige voedselstoffen en dergelijke, zullen hier zeer hoog scoren (7 of hoger). Zaken 
die de volksgezondheid nagenoeg niet bedreigen, zoals het op de markt brengen van vervalst 

geld, namaak-kleding, clandestien geperste CD's en dergelijke scoren laag (0 of 1). Er wordt 

verder onderscheid gemaakt tussen onbewuste slachtoffers en mensen die weloverwogen gebruik 

maken van illegale diensten of producten (wat lager scoort). 

De Verhagen-groep scoort op deze schaal 2. 

B. ECONOMISCHE SCHADE 

Toelichting: ook hier is een onderscheid to maken tussen welbewuste en niet-betrokken 

benadeelden. Een criminele groep die eon drugslading van een andere bende rooft veroorzaakt 

wellicht miljoenen schade, maar toch scoort dit erg laag op doze variabele omdat de betrokkenen 
het risico bewust namen en de gemeenschap or feitelijk geen economische schade door lijdt. Eon 

naar verhouding geringe schade, zoals eon reeks diefstallen in eon volksbuurt met enkele 

tienduizenden guldens aan buit kan daarentegen wel hoog scoren, wanneer het tientallen mensen 
in financiele problemen brengt. Concurrentievervalsing door het investeren van crimineel geld 

benadeelt niet alleen de directe mededingers, maar ondermijnt de bestaande zakelijk-maatschap-

pelijke structuur on daarmee de integriteit van de samenleving. De voorgestelde schaal is 0 tot 5, 

waarbij eon score van 5 gelijk moot staan aan het ruTheren van eon compleet land. 

De groep scoort hier 1. 

C. FYSIEKE SCHADE AAN PERSONEN 

Toelichting: hier ligt eon relatie met de volksgezondheid, maar de meting is wat director, omdat 
het om het aantal gewonde of overleden personen gaat. Geen fysieke schade scoort 0, alleen 

gewonden zonder blijvend letsel scoort nooit hoger dan 2, maar doden scoort tenminste 3. 

Wanneer niet-betrokkenen al dan niet met opzet worden gedood is de score 4 of 5. 

De groep scoort 2. 

D. PSYCHISCHE SCHADE 

Toelichting: met doze variabele worden de angst on de gevoelens van onveiligheid meegewogen: 

eon schrikbewind in een buurt of bijvoorbeeld onder leden van een minderheidsgroep of onder 

horeca-ondernemers scoort 3 of hoger, tot maximaal 5 wanneer velen blijvende ernstige 

psychische gevolgen ondervinden. Intimidatie van andere criminelen scoort maximaal 2, dito van 

getuigen en opsporingsambtenaren scoort tot 3. 

De groep scoort 3. 
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E. SCHADE AAN DE LOKALE GEMEENSCHAP 

Toelichting: dit is de variabele voor de verloedering, de hinder in de omgeving, het waardeverlies 
van omliggende panden, ontneming van woongenot, overlast van drugdealers en koffieshops, 
intimidatie, maar ook de corruptie van lokale bestuurders en dergelijke. Opnieuw een schaal van 0 
tot 5, waarbij een discreet gokhuis of illegaal atelier laag scoort, en de ontwrichting van een buurt 
hoog. 
De groep scoort 2. 

F. SCHADE AAN DE SAMENLEVING ALS GEHEEL 

Toelichting: in deze laatste variabele komen zowel concrete schade (bijvoorbeeld derving van 
belastinggelden, kosten van opsporing en andere tegenmaatregelen) als immateriele nadelen 
(verloedering, corruptie, ondermijning van de moraal) tot uiting. De scores lopen van 0 tot 5. 
De groep scoort 3. 

orrectiefactor voor geografische impact 
Deze Impactvariabelen' scoren cumulatief op dezelfde schaal als de spec-

trumanalyse. Alvorens de 'impact-score' en de laard- en omvangs-score' worden 
opgeteld, wordt er echter nog een correctiefactor voor het geografische wer-
kingsgebied toegepast. Omdat een regiokorps immers in principe haar eerste 
verantwoordelijkheid legt in het verzorgingsgebied, vervolgens landelijk en pas in 
laatste instantie voor de rest van de wereld, moet hiervoor een wegingsfactor 
worden ingebouwd als volgt. Uitgangspunt is de score op de Impactvariabelen'. 
(A) Impact, risico's en schade met betrekking tot andere landen kent een verme-

nigvuldigingsfactor van 1 (geen impact scoort 0). 
(B) Impact et cetera op andere regio's binnen Nederland, maar niet op Nederland 

als geheel wordt vermenigvuldigd met 3, terwijI impact op de hele Nederland-
se samenleving wordt vermenigvuldigd met 5. 

(C) Los hiervan wordt een groep die zijn primaire uitwerking heeft op de eigen 
stad of regio vermenigvuldigd met 2. 

Een rekenvoorbeeld: de Verhagen-groep scoort 13 in de impact-analyse. 
Doordat men in drugs handelt heeft de groep een impact op andere landen, 
dus 1 x 13. 

(B) Er is een impact op andere regio's, maar niet op Nederland als geheel (zoals 
wanneer het parlementaire systeem of de nationale volksgezondheid zou 
worden bedreigd). 13 wordt dus vermenigvuldigd met 3. 

(C) De groep heeft zijn werking in de eerste plaats in de eigen regio, zodat 13 
met 2 wordt vermenigvuldigd. De totale score op de impact-analyse is 13 + 
39 + 26 = 78 punten. 

Dit wordt vervolgens opgeteld bij de eerder gemaakte score op de beschrij-
vende variabelen, zodat de totaalscore 61 (zijnde de score op de beschrijvende 
variabelen) + 78 (impactscore) = 139 puriten wordt voor de Verhagen-groep. 
De theoretische minimum-totaalscore in deze methode is 7 punten, de maximaal 
haalbare score is 161 + 280 = 441 punten. De waarde van deze meetmethode 
zal vanzelfsprekend pas duidelijk worden, zodra een vergelijking met andere 
groepen mogelijk is. Ter vergelijking zijn, met een natte vinger en op basis van 
open bronnen, de scores voor een lokaal opererend hasjnetwerkje (17), voor de 

-7- 
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Bruinsmagroep in 1990 (182) en de Gambino La Cosa Nostra family in New York 
begin jaren tachtig (314) bepaald. 

Een interpretatie en waardering van deze resultaten is te vinden aan het begin 
van hoofdstuk 9 van dit rapport. 



Aanhangsel 4 

Aanhangsel 4, de netwerk-kaart van de Verhagen-groep, is los bijgevoegd. 
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