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INLEIDING 

Gedurende mijn eerste gesprekken met rechercheurs en andere politiefunctionarissen 
legde ik ietwat plompverloren de vraag op tafel wat nu eigenlijk een liquidatie is. De 
reactie was niet zelden een nerveuze, lichte hapering in het gesprek. 

"Ja, eh, j a, liquidatie...tja" 
Ik had mijzelf aangekondigd als een wetenschappelijk onderzoeker die in opdracht 
van het Ministerie van Justitie een landelijk onderzoek verricht naar liquidaties. In 
vrijwel alle regio's was de ontvangst hartelijk geweest en cooperatief. Mede daardoor 
ervoer ik die ontregeling in het openingsgesprek als onaangenaam. De indruk dat ik 
mijn gesprekspartners opzadelde met het gevoel dat ik was gekomen om examen af te 
nemen, dat ik kwam controleren of zij "de defmities" wel paraat hadden, speelde in 
deze situaties al snel op. Om die indruk te ontzenuwen noemde ik dan maar snel zelf 
een "klassieke definitie": 
— "Sommigen zien een liquidatie als een planmatig beraamde moord binnen een 
misdadige organisatie met als doel ..." 
Dan nam men snel over. 
— "Oh, bedoelt u dat..." 
In andere gesprekken relativeerde ik maar direct het belang van de definiering. 
— "Er bestaat veel onduidelijkheid over wat nu precies een liquidatie is..." 
Zo'n suggestie werd steeds met twee handen aangegrepen. 
— "Inderdaad ja, wat is een liquidatie nou eigenlijk helemaal?" 
De onzekerheid die ik bespeurde bij het stellen van de definitiekwestie stemde tot 
nadenken. Met de komst van een wetenschappelijk onderzoeker moet een begrip dat 
onproblematisch figureert in het alledaagse gesprek op een politiebureau opeens heel 
precies worden afgebakend, benoemd worden, in de meest letterlijke betekenis van 
het woord worden "vastgesteld". Wat is wel een liquidatie en wat niet? 

De meeste rechercheurs die ik sprak, lieten me trouwens weten dat ze het 
eigenlijk een non-kwestie vonden. Politiefunctionarissen zien zichzelf graag als 
mensen-van-de-praktijk. De universiteit, en meer in het bijzonder het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en "Zoetermeer" 
(waar de divisie Centrale Recherche Informatie is gevestigd), werden herhaaldelijk 
genoemd als plaatsen waar alleen boekenwijsheid vandaan komt. "Die academische 
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Liquida'tie (likwidatie)(<Fr.), v.(-s), 
vereffening, verrekening, afrekening; 
afwildceling van een aangegane transactie; -in 
het bijz. al  hetgeen gedaan wordt bij en tot de 
opheffing van een winkel of bedrijf: die zaak 
is in liquidatie, men is bezig ze op te heffen; 
bij uitbr. ook waar geen sprake is van een 
becirijf, b.v. van een politick of ander 
systeem: de liquidatie van de oude 
sociaaleconomische orde en de overgang 
naar een nieuwe (Wijsg. persp.); -min of 
meer eufemistisch voor uitroeiing, 
vernietiging; moord als afrekening. 

— Van Dale, Groot Woordenboek Der 
Nederlandse Taal 



kermis is maar zelden relevant voor het recherchewerk", lieten sommige rechercheurs 
onverbloemd weten. "Ilc weet niet waar ze daar mee bezig zijn, boor!" 

En dan was er nu dus weer een onderzoeker die een ondubbelzirmige, heldere 
definitie van "liquidatie" wilde horen. De maatschappelijke vereiste dat men als 
expert, als deslcundige, als autoriteit, als hoofd van een afdeling of divisie die 
generaliserende kennis zou moeten kunnen oplepelen deed de meesten een poging 
wagen. Maar men liet mij ook steevast weten dat het diar uiteindelijk niet om ging: 
— "Wat moet ik eigenlijk met zo'n definitie? Wat koop ik daarvoor?", baste een hoofd 
van een onderzoeksafdeling naar zware criminaliteit in het oosten van het land. "Voor 
mij is het belangrijk dat ik een zaak oplos!" 

De sociale constructie van feiten 
Als onderzoeker was mij de opdracht gesteld de "aard en omvang" van het liquideren 
in Nederland in kaart te brengen. In die eerste haperende gespreldcen met rechercheurs 
werd echter al snel duidelijk dat er helemaal geen overeenstenuning is over wat nu 
eigenlijk een liquidatie is. "Liquidatie" blijkt een uitennate vaag label te zijn, 
waaronder verschillende geweldsdaden zijn gegroepeerd. 

Dat is niet de indruk die de lezer van een krant, de televisieldjker, of zelfs de 
student in de criminologie lcrijgt. In de media, in de misdaadliteratuur, maar ook in 
wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke publicaties, wordt bericht over de 
liquidatie als gaat het hier om een eenduidig gegeven dat in de werkelijkheid kan 
worden aangewezen en er ter bestudering kan worden uitgelicht. Neem de volgende 
voorbeelden: 

De politie IdjIct nauwelijks meer op van bloedige afrekeningen in het criminele 
circuit. Volgens de centrale recherche informatiedienst is het gemiddeld 35 keer 
per jaar raak. Dat is meer dan een verdrievoudiging van het gemiddelde aantal 
liquidaties in de jaren tachtig (De Volkslcrant 29/10/1997). 

De politie heeft vannacht in Almere een dertigjarige man van zijn bed gelicht, 
die er van wordt verdacht opdrachtgever te zijn van de moord op de eigenaar 
van een coffeeshop in de Granidastraat, in november vorig jaar. De 
achtergrond van de liquidatie zou een drugstransactie zijn geweest (Het Parool 
04/02/1995). 

In de jaren 1990 tot en met 1993 nemen Joegoslaven ongeveer een kwart van 
alle liquidaties voor hun rekening. In de jaren 1994 tot en met 1996 nog maar 
drie van de 26. Turken nemen in de jaren 1990 tot en met 1993 ook ongeveer 
een lcwart van de liquidaties voor hun rekening voor het overige zijn het in 
die periode met name Nederlanders, Surinamers/Antillianen en Chinezen. 
Marolckanen liquideren amper (Slot 1998:221). 

Net aantal doden door geweld in Amsterdam is dit jaar (vijfenveertig tot 
dusver) hoger dan in 1999, maar wijlct niet af van het gemiddelde van de 
afgelopen jaren (tussen de vijflig en zestig). Alarmerend is dat het gemak om 
tegenstanders op klaarlichte dag of op publieke locaties te liquideren, lijkt toe 
te nemen. Voor een deel heeft dit te maken met de instroom van criminelen uit 
landen zoals Joegoslavie of Colombia, die de tarieven voor de huurmoorden 
druldcen. Hierbij kan het gaan cm persoonlijke afrekeningen, maar evenzeer 
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om afbakeningen in de politieke economie van de hoofdstedelijke onderwereld 
(NRC Handelsblad 19/11/2000). 

Van teksten als deze gaat de dwingende suggestie uit dat liquidaties net zoiets zijn als 
geboorten, sterfgevallen, neerslag en fietsendiefstallen: ze kurmen worden vastgesteld, 
geteld, en gemeten. Ze Ictumen aan een statistische bewerking worden onderworpen. Aan 
de hand van die bewerkingen kunnen dan weer uitspraken worden gedaan over 
(bijvoorbeeld) ontvvikkelingen in de georganiseerde misdaad of hoe vaak bepaalde 
groepen "het" doen. 

Deze voorstelling van zaken is hoogst misleidend. Het werk van de Franse 
antropoloog Bruno Latour kan duidelijk maken waarom. In zijn bekende en 
baanbrekende etnografie Laboratoty Life, The Construction of Scientific Facts (1986) 
heeft Latour laten zien dat zelfs de meest "harde", "exacte" wetenschappelijke feiten 
niet zozeer worden ontdekt als wel gemaakt. Latour kwam tot zijn inzicht door het 
laboratorium van de microbioloog Roger Guillemin te bestuderen als betrof het de 
leefwereld van een vreemde, exotische stam. De wetenschapsbeoefenaren die hij dag-
in-dag-uit volgde en observeerde in hun wereld van witte jassen, wiskundige formules 
en steriele materialen — waarbij hij, zoals het een goede antropoloog betaamt, 
evenzeer aandacht schonk aan het geleuter in de koffiekarner als aan de uitvoering van 
de wetenschappelijke experimenten — bleken niet de objectieve waarheidszoekers te 
zijn die hij had verwacht. De praktijk wees uit dat de microbiologen het laboratorium 
gebruikten om, zoals Latour het in een interview formuleerde, de natuurlijke wereld 
op een dusdanige wijze te manipuleren dat ze er jets mee kunnen (De Volkskrant 
01/10/1994). 

Ik vind dat een verhelderende formulering om na te denken over het 
verschijnsel liquidatie. Ook criminologen, misdaadanalisten, rechercheurs, 
journalisten en andere crimewatchers die zich bedienen van het begrip liquidatie zijn 
doende gegevens uit de werkelijkheid (laten we zeggen, een dode man in een 
parkeergarage) in hun denkcategorieen onder te brengen teneinde "er jets mee te 
lcunnen". Ook hier geldt dat slachtoffers-van-een-liquidatie niet worden gevonden 
maar gemaakt. En ook hier geldt dat de transformatie van een-dode-man-in-een-
parkeergarage tot slachtoffer-van-een-liquidatie altijd onlosmakelijk is verbonden met 
de veronderstellingen en bedoelingen van diegenen die die transformatie tot stand 
brengen. Door de-dode-man-in-de-parkeergarage als slachtoffer-van-een-liquidatie te 
benoemen kan de rechercheur richting geven aan zijn speurwerk; de journalist weet 
zich nu verzekerd van de aandacht van een breed publiek met een onstilbare honger 
naar sensationele misdaadverhalen; de politicus kan nu zijn pleidooi voor meer blauw 
op strut nog eens onderstrepen; de criminoloog meent nu een sleutel tot 
ontwikkelingen in het criminele milieu in handen te hebben. Anders gezegd, de 
liquidatie is geen objectief verschijnsel dat ter bestudering uit de werkelijkheid kan 
worden gelicht maar is een denkcategorie, een interpretatie van de werkelijkheid. 

In de criminologie is herhaaldelijk gewezen op het geconstrueerde karakter 
van handelingen die als crimineel te boek staan. Stuart Hall stelde expliciet dat 
criminologen de bestudering van een criminele handeling niet als de bestudering van 
een feit moeten opvatten, maar als de bestudering van een sociale constructie 
(1978:viii). In zijn onderzoek liet hij zien dat het verschijnsel mugging (straatroof) 
niet los kan worden gezien van dat wat de media, de politiek en de moraalhoeders er 
in willen zien. Richard V. Ericson liet in zijn empirische studie over het werk van 
rechercheurs in een Canadese stad zien hoe de politie in wezen zelf de criminaliteit 
produceerde die zij bestreed: 
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ging. 

In constructing their reports, detectives are confronted with the task of turning the 
complexities of a case into a simple account... .When constructing an account of 
his investigations, the detective is involved in a process of transforming an 
individual event into categories which have a character of permanence and 
exactness. These categories are drawn from the available stock of categories 
stored within the police and wider legal organisation. Use of these categories 
allows the detective to assume that everyone else will know what this case 
consists of. It allows the detective, his subordinates, the prosecutor and other 
court officials, to accept his account as "the facts", and therefore to act as if they 
are in a state of perfect knowledge, and as if this 'perfect knowledge' has fairly 
stable constitutive elements (Ericson 1981:18) 

Ook wees Ericson er op dat de feiten die door de rechercheurs werden geproduceerd een 
afspiegeling waren van "the organizational interests of the police, and/or the 
organizational interests of the wider network of criminal control and community 
control" (1981:9). 

In Nederland analyseerden onder anderen C. Brants en K. Brants hoe brede 
maatschappelijke opvattingen doorspeelden in definities van misdaad: 

Sociale definities van criminaliteit laumen zich (...) wijzigen, en 
weerspiegelen dan (maar dragen ook bij tot) wijzigingen in de samenleving. 
Zo worden heel wat meer situaties tegenwoordig als "verkrachting" 
gedefinieerd (zowel door slachtoffers als justitiele autoriteiten, media en zelfs 
daders) dan twintig jaar geleden, hetgeen wijst op veranderende opvattingen 
ten aanzien van sexualiteit, machts- en rolverhoudingen tussen mannen en 
vrouwen en wat wel en niet daarbinnen acceptabel wordt gevonden. Dergelijke 
wijzigingen voltreldcen zich niet in stilte, mar gaan gepaard met een brede 
publieke discussie over de emst van bepaalde gedragingen en hoe daarop moet 
worden gereageerd. Ook de sociale definitie van fraude lijkt een dergelijke 
vvijziging te hebben ondergaan (Brants & Brants 1991:15). 

De stelling dat ook de liquidatie een begrip is waamiee — zoals Latour het zo krachtig 
stelt — de wereld gemanipuleerd kan worden "om er iets mee te laumen" Iran het best 
worden geffiustreerd aan de hand van de opmerkelijke verschillen tussen het begrip 
"liquidatie" zoals dat figureert in het denken van de rechercheur enerzijds en in het 
denken van de criminologische onderzoeker anderzijds. Het begripsgebruik van "de 
liquidatie" bij de recherche werd me duidelijk toen op een zaterdagochtend de telefoon 

— "We hebben er een voor je", klinlct het aan de andere kant. "Er is een vent gevonden 
in de Amstel bij Uithoom. Gewiklceld in vuilniszaldcen. Een uitschotopening in het 
hoofd. Kan niet missen. Dit is een echte". 
Mijn naam stond al geruime tijd op de telefoonlijst bij de afdeling Emstige Delicten in 
Amsterdam. Als er een liquidatie zou plaatsvinden zou ik direct gebeld worden. Nu is 
het zover. 
Een half uur later sta ik aan de Amstel bij Uithoom, de uiterste grens van de 
politieregio Amsterdam-Amstelland. Het is zonnig, winderig weer, voor het eerst 
koud dit jaar, de herfst zit in de lucht. Een met gras begroeid stuk van de oever is met 
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rood-witte tape afgezet. Er staat een kastanjeboom en populieren. Ruisend net in de 
rivier. Af en toe komen er roeiers langs. 
— "Ligt daar wat onder", vraagt een vrouw in een kano als ze de draagbaar ziet. "Wat 
eng. Is het een man of een vrouw?" 
— "Dat lees je wel in de la-ant", zegt een van de rechercheurs. 
Het lijk ligt onder een zwaar plastic zeil. Enkel aan de bovenkant zie je een opening. 
Een geiiniformeerde agent wijst me er op. Hij legt me uit dat het "rood" dat ik in het 
zwart ontwaar het uitschot van de kogel is. Hij vertelt me verder dat het lijk in 
vuilniszakken is gewikkeld en helemaal omtaped met verhuistape. Enkel het hoofd is 
vrij, maar misschien was dat aanvankelijk ook wel afgedekt en heeft die vuilniszak 
losgelaten. Veel meer dan dat het slachtoffer een man is weet men met. 
— "Dit noemen we een waterlijk", zegt de agent. "In de grachten vinden we die ook 
wel. Dat is dan een goede dag voor de palingboer". 
Hij kijkt me veelbetekenend aan. 
— "Palingen zijn aaseters", verduidelijkt hij. 
Het wachten is op de technische recherche. En op een boot die is gecharterd om op 
zoek te gaan naar de eventueel ontbrekende vuilniszak. Even later komt er een 
helikopter overvliegen om een situatie overzicht te maken. 
— "Misschien levert het niets op, maar niet geschoten is altijd mis", zegt een van de 
rechercheurs. 
Er is weinig te doen. Er worden wat foto's gemaakt. Een oudere heer peddelt rustig 
langs op een gazellefiets. Hij kijkt niet op of om. Er is koffie gezet door een van de 
agenten. Later komt een dame van het wijkteam Uithoom met broodj es en kannen 
verse koffie. De sfeer is die van een picknick. Het lijk ligt er wat afwezig bij. 
Aanvankelijk wordt er nog wel wat gespeculeerd over de moord. 
— "Is het een liquidatie?", vraag ik. 
— "Waarschijnlijk. Of een mislukte Houdini." 
De rechercheur vertelt dat het lijk waarschijnlijk elders te water is gelaten. De 
strorning in de Amstel kan twee kanten op, en de wind speelt ook een rol, dus het is 
niet duidelijk waar het lijk is gedumpt. Hij merkt op dat het niet waarschijnlijk is dat 
er identiteitsaanwijzingen op het lichaam worden gevonden. 
— "Als je de moeite neemt zo'n lijk te tapen zorg je er ook wel voor dat zijn paspoort 
niet in zijn jaszak zit. Criminelen gaan ver in het onherkenbaar maken van een lijk. 
Soms snijden ze zelfs vingertoppen af om herkenning te voorkomen." 
Maar dan waaiert het gesprek al snel uit. Over de onbereikbaarheid van deze verre 
uithoek van Amsterdam. Over de pech dat het lijk aan deze kant van de rivier werd 
gevonden en niet aan de overkant, waar het politiedistrict Utrecht begint ("We kunnen 
hem weer te water laten en naar de overkant duwen", had ieman.d al eerder gegrapt. 
"Dan is ie voor de collega's in Utrecht"). Over de verschillen tussen het politiewerk in 
stadswijken en in dorpswijken. 
— "Zo'n moord hebben we hier zelden", zegt de chef van dienst van het wijkteam. 
"Eens in de dertig jaar". 
Het klinkt wat besmuikt, verontschuldigend bijna. Hij laat nadrukkelijk weten dat hij 
lange tijd in Amsterdam heeft gewerkt, dat hij de grote stad kent. 
— "Hier is het anders. Hier komen ze gestolen wasgoed nog aangeven". 
Twee uur later komt er een grijs volkswagenbusje aanrijden. Het CMO. 
— "Dat is jets in het latijn, jets met morte..." 
Er stappen twee heren uit. Ze zijn gekleed in stemmig zwarte maatpakken, en dragen 
zwarte stropdassen en rubberen handschoenen. Hun taak is om het lijk naar het 
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mortuarium in het VU-ziekenhuis te brengen maar verse broodjes en koffie slaan ze 
niet af. 
Overal om me heen bliepen de GSM'tjes. De chef Emstige Delicten verbaast zich 
erover dat de pers in geen velden of wegen te bekermen is. Die GSM'tjes zijn een 
uitkomst, zo laat hij me weten. Vroeger zaten er altijd amateurs mee te luisteren in de 
ether, en fotografen the een plaatje willen schieten voor de lcrant. Mar het is nu al 
laat. Gek, voor Uithoom is dit toch voorpaginanieuws. 

De hal van het mortuarium heeft glas-in-lood ramen met stichtelijke teksten, maar de 
lijlcschouwing vindt plaats in een ruimte met wine tegels en metalen ijskasten. Zes 
van die kasten zijn gereserveerd voor de Amsterdamse politie. Dat is genoeg, wordt 
mij verzekerd, de schouwartsen en patholoog-anatoom werken over het algemeen 
snel. De heren van het CMG hebben het lijk op een bar van aluminium gelegd, op 
een wit laken. Ze nemen afscheid en wensen ons "een aangename voortzetting". De 
stank in de ruimte is afschuwelijk, mar stelt niets voor, zo wordt mij verzekerd. Het 
kan veel erger. 
— "Trek die ijskast rechts onder maar eens open. Een vrouw met ontelbaar veel 
steekwonden. Ze lag al dagen in de warmte van bar wolfing". 
Bc stel me op in een hoek van de ruimte, durf niet echt te kijken en ben blij met de 
vele mensen die zich rond de baar hebben verzameld. Als ik in de richting van de bar 
lcijk zie ik een heel donker oor en langzaarn aan ook de rest van het hoofd van de man. 
Het hoofd is opgezwollen en paars-bruin van kleur, het in vuilniszalcken gewilckelde 
lichaam lijkt veel te klein voor dit enorme hoofd met die dunne sliertjes haar. 1k zie 
hoe er uit de wond in een wang vocht loopt. 
— "Kijk, hij ligt nog na te borrelen", zegt een rechercheur van Ernstige Delicten. 
Ads ik hem maar niet recht in het gezicht hoef te kijken, denk ik, als ilc maar geen 
gelaatsuitdruklcing hoef te zien 
We moeten weer naar buiten, de patholoog-anatoom wil een rontgenscan maken. Er 
blijken nog twee kogels in het lichaam te zitten. Een in de linker schouder en een in 
de nek. 
De schouwarts arriveert om de doodsoorzaak vast te stellen. Het is een wat 
zenuwachtige man. 
— "Dat het geen natuurlijke doodsoorzaak is heb ik zo al wel gezien", zegt de 
schouwarts, "daar hoeven jullie hem echt niet voor uit te pakken". 
Hij vraagt of het slachtoffer een kleurling is. De rechercheurs vinden het maar 
vreemd, dat de schouwarts zo zenuwachtig doet en zo'n vraag stelt. Hij zou toch 
moeten weten dat blanken donker verkleuren in het water en donkere mensen juist wit 
worden. 
Iruniddels zijn de rechercheurs al begonnen met het "pellen" van het lijk. De 
vuilniszakken worden opengelcnipt, evenals de kleren. Het slachtoffer heeft een sterk 
behaarde borstkast. 
— "Ah, een Turk", weet een van de rechercheurs. 
Even denk ik dat het slachtoffer wine handschoenen aan heeft, mar dat blijken de 
volkomen doorweekte handen te zijn. Ook de huid die bij het middel zichtbaar wordt 
is stopverf-achtig wit. Ms het vel loslaat weten de rechercheurs dat ie al lang in de 
Amstel gelegen moet hebben. 
Bij de koffie wordt de theoretische mogelijkheid geopperd dat het ook iets anders kan 
zijn als een liquidatie. Er worden verhalen uitgewisseld met een patholoog-anatoom 
die ook in de wachticamer van het mortuarium zit. Mensen doen de gekste dingen als 
ze met een lijk blijven zitten, vertelt deze. Hij verhaalt over een geval in Limburg, 
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waar een man werd vermoord door zijn vrouw en dochter. Ze hadden uren gewerkt 
om de man in dobbelsteentjes te snijden. In de badkuip. Ze hadden er spierpijn van 
gekregen, en waren halverwege maar opgehouden. Er wordt gebabbeld over de laatste 
afleveringen van Opsporing Verzocht, over te hard rijden, over nieuwe zaken die de 
laatste tijd zijn birmengekomen: een stervend kind van drie, mishandeld door haar 
vader. Een Marolckaan, werd gezegd. Hij sloeg het kind met haar hoofd tegen de 
muur. Over het kind dat een val van zeventig meter overleefde. Dat had onlangs in de 
krant gestaan. 
—"Er vallen mensen dood over een cent", merkt de patholoog-anatoom op. 

Het begrip "liquidatie" in de praktijk van de recherche 
De taak van een rechercheur die wordt geconfronteerd met een moordzaak is de zaak 
tot oplossing te brengen. Die taakstelling laat zich, in sterk versimpelde vorm, als 
volgt omschrijven. De vondst van een lijk stelt de politie voor de taak de dader (dat 
wil zeggen "een verdachte") te vinden en het strafrechtelijk bewijs te verzamelen voor 
diens berechting. In verreweg de meeste regio's wordt na de melding van een dodelijk 
slachtoffer door de surveillancedienst in een bepaald district (men spreekt hier van de 
zogenoemde "Unwinding") een Regionaal Bij stands Team (RBT) geformeerd. Zo'n 
team is samengesteld uit districtsrechercheurs, tactische en technische recherche, die 
in een later stadium van het onderzoek worden bijgestaan door misdaadanalisten en 
medewerkers van de Criminele Inlichtingendienst (CD). 

Het onderzoeksproces dat op gang komt is er in eerste instantie op gericht de 
toedracht van de moord te achterhalen en het lijk uit de anonimiteit te halen. Het 
motto "niet geschoten is altijd mis" tekent de eerste stappen op weg naar een 
beantwoording van vragen die op de plaats van het delict en bij de lijkschouwing de 
hoofdrol spelen. Wie is deze persoon? Hoe is hij om het leven gekomen? Wanneer? 
Waar? Met wie had hij de laatste contacten? Walmeer men eenmaal weet met wie 
men van doen heeft dan kurmen er vragen worden gesteld over antecedenten, en of er 
"zachte" OD-gegevens voor handen zijn over de betrokkenheid van het slachtoffer in 
het criminele milieu. 

In dit benoemingsproces, waarbij het anonieme lijk een transfonnatie 
ondergaat tot "slachtoffer van een met name genoemd misdrijf', is "liquidatie" een 
van de labels die kunnen opkomen. 

De eerste gegevens die op de plaats van het delict, direct na de vondst van het 
slachtoffer, worden verzameld zijn al in sterke mate bepalend voor de wijze waarop 
het lijk benoemd gaat worden. Wat betreft de locatie achtten de rechercheurs die ik 
sprak "de snelweg", "een afgelegen plek", een "bos" of "industrieterrein", of juist 
"een moord op de drempel van de eigen voordeur" kenmerkend voor een liquidatie. 
Het tijdstip van de moord speelde ook mee in die beoordeling: een moord op 
klaarlichte dag ten overstaan van vele getuigen deed al snel denken aan "een 
liquidatie". Dan was er de wijze waarop iemand is vermoord. Ook die modus 
operandi speelde mee in de benoeming van het lijk: tekenend voor een liquidatie vond 
men nekschoten, hoofdschoten, en schoten recht door het hart. Messteken en wurging 
werden als "ongebruikelijk" genoemd voor een liquidatie. Sommige rechercheurs 
repten over een (overigens niet nader gespecificeerde) rijke etnische moord-folklore, 
waarbij bendes of ethische groepen bij wijze van visitekaartje bepaalde 
moordtechnieken zouden gebruiken. Een geboeid lijk, al dan niet verzwaard met 
stulcken beton in het kanaal gevonden, gold in het denken van meerdere rechercheurs 
als een "klassiek geval van liquidatie". 



In die eerste uren na de vondst van een stoffelijk overschot is oak het gegeven 
of het slachtoffer al dan Met van Nederlandse afkomst is sturend voor het opkomen 
van de gedachte aan een liquidatie. Bij buitenlanders doemde de optie "liquidatie" al 
snel op. Zeker bij Turken, Joegoslaven, Antillianen, Albanezen, Chinezen, 
Colombianen en Russen, gjoepen die prominent vertegenwoordigd zijn in de 
databestanden van de politie, was dat het geval. "Je mag het natuurlijk niet zeggen, 
mar als wij een melding loijgen van een Turk die op klaarlichte dag is 
doodgeschoten in een koffiehuis gaat er bij ons wel een lampje branden..." 

Tenslotte speelt er in het classificatieproces jets mee dat we "koelbloedigheid" 
of "kille berekening" zouden kunnen noemen. Steeds opnieuw contrasteerden mijn 
gesprekspartners de liquidatie met een crime passional. Anderen merkten echter weer 
op dat je bij liquidaties vaak te maken had met overkill: let den keer schieten, maar 
juist herhaalde schoten, werd als typerend genoemd. "Dat doen ze om Met het risico te 
lopen dat het slachtoffer de annslag zal overleven." 

De (voorlopige) conclusie "dit zal wel een liquidatie zijn" volgt op een 
accumulatie van voomoemde gegevens. Als er een stoffelijk overschot van een 
geboeide Antilliaan in een loads wordt gevonden, en als er dan oak nog aanvullende 
CM-informatie voorhanden is — heeft het slachtoffer antecedenten, was hij betrokken 
bij een criminele groep of organisatie en waren er eventuele conflicten binnen die 
groep? — dan is er bij het onderzoeksteam weinig twijfel meer over war men mee van 
doen heeft. 

Uit het voorgaande blijkt dat een liquidatie in de eerste fasen van het 
recherche-onderzoek bovenal een type moord is met bepaalde generieke kenmerken. 
Het motief voor de moord (waarover meer hieronder) speelt bij de recherche een 
secundaire rol. "Aan de vraag waarom mensen doen wat ze doen kom ik let of 
nauwelijks toe", zei een misdaadanalist. Wel heeft de interpretatie van het lijk als 
zijnde een-slachtoffer-van-een-liquidatie een sterk richtinggevende functie in de 
eerste fasen van het moordonderzoek. Misdaadanalisten zijn daar overigens let altijd 
blij mee. Een tactisch analist zei: "Ads een onderzoeksteam een zaak eenmaal als 
liquidatie heeft gedefinieerd; dan kost het mij de grootst mogelijke moeite andere 
mogelijkheden in beeld te houden". Hij vertelde over zijn ervaringen in een Chinese 
moordzaak. Een jonge vrouw was vermoord en het hele onderzoelcsteam was 
wekenlang in de ban van verhalen over Chinese Triaden-organisaties en de Chinese 
cultuur. Het onderzoek schoot Met op. Totdat het team eindelijk oar kreeg voor het 
gegeven dat de vrouw haar broer, die van jongs af aan aan een ernstige vorm van 
eczeem leed, jaren lang had getreiterd en gekleineerd, en men aandacht ging besteden 
aan de verhoudingen binnen dit ene Chinese gezin. Toen pas kon de zaak warden 
opgelost. In de regio Twente bleek de Turk die op klaarlichte dag op de drempel van 
zijn waning door een huurmoordenaar werd doodgeschoten — "dit moet wel bijna een 
liquidatie zijn", hadden de rechercheurs gedacht — het slachtoffer te zijn van een 
samenzwering tussen zijn vrouw en haar minnaar. De chef RBT van de regiopolitie 
Flevoland had, op het moment dat ik hem sprak, net een ander duidelijk voorbeeld 
van onduidelijkheid bij de hand. 

De beer G. is nog helemaal vol van de dubbele moord die de avond tevoren is 
gepleegd op het echtpaar S.. De S.'s zijn woonwagenbewoners, ze zijn door 
medewerkers van een veiligheidsbedrijf bij een auto gevonden op het industrieterrein 
achter het station. Die zagen de binnenlampj es van de auto in kwestie branden en toen 
ze polshoogte gingen nemen, zagen ze nog net een man doodgemoedereerd weglopen. 
"Een donkere man met een baardje", zegt G.. "Het zou een Turks of Maroldcaans type 
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kunnen zijn". Het echtpaar was om het leven gebracht door borstschoten, maar ze 
waren ook in de benen geschoten. G. denkt hardop. "Hebben ze eerst informatie 
moeten geven? Of hebben ze gewoon in het wilde weg zitten schieten?"  CUD- 
informatie heeft hem inmiddels geleerd dat er vele mogelijkheden zijn waar het de 
achtergronden van deze moord betreft. Het echtpaar hield zich "met van alles en nog 
wat" bezig. De tuin voor hun caravan werd onlangs nog voor anderhalve ton 
opgeknapt, en stond nu vol met glimmend koper. S. prostitueerde zijn vrouw, en bleef 
dan vaak zelf in de auto zitten. Hij zou ook zijn dochters prostitueren. G. heeft zijn 
hoop gevestigd op de GSM die op het lichaam van S. werd gevonden: misschien dat 
de dader te traceren is op de laatste nummers die werden gebeld. Verder was er de 
week tevoren een incident op het kamp geweest met schuldeisers. S. had iemand 
schrik aangejaagd door hem van het terrein af te schieten. Zijn dochter had klappen 
opgelopen. Hij had een Turks joch van negentien ingehuurd om de schuldeisers te 
bedreigen. Iemand had gezegd "ik maak je af'. Met die S. kon je van alles 
verwachten. 

Of de gedachte aan liquidatie bij hem was opgekomen, vraag ik. Ja. En nee. 
Hij weet het nog niet. Het kan natuurlijk we!. Die schuldeisers. Die duistere 
handeltjes. Die beenschoten. Maar hij wil nadrukkelijk andere opties open houden. 
Misschien was het gewoon een klant van de vrouw van S.... 

Loopt het onderzoek eenmaal, en komt er meer zicht op de juistheid dan wel 
onjuistheid van de eerste interpretaties van het lijk, dan boet de term liquidatie — waar 
het de rechercheurs betreft — al snel aan betekenis in. De term duilct alleen nog op ter 
benoeming van een zaak in het onderlinge gesprek in de kantine: "weet je al dat ik 
meedraai in die liquidatiezaak?" of "we hadden vorige week al weer een liquidatie, 
de derde deze maand". 

In de hogere echelons van een politiekorps duikt het liquidatiebegrip echter 
ook nog in een andere hoedanigheid op. Recherchedivisies kampen met een 
voortdurend tekort aan manschappen en middelen. Moordzaken behoren tot de 
zogenoemde "verplichte onderzoeken", maar bij iedere zaak die zich voordoet 
doemen tegelijkertijd organisatorische vragen op: hoeveel mensen gaan we op deze 
zaak zetten? Hoelang gaat het onderzoeksteam zich met deze zaak bezighouden? En 
welke aderlating betekent dat voor de districten en/of divisies die in de bemensing van 
een recherche bijstand team (RBT) moeten voorzien? Bij die overwegingen — die al 
dan niet in overleg met de korpsleiding en het openbaar ministerie worden genomen — 
speelt, naast het al dan niet voorhanden zijn van een opsporingsindicatie, 
maatschappelijke prioriteit een grote rol. Zaken waar de burger direct bij betrokken is, 
en die (mede daarom) de pers halen krijgen gezien de beperkte tniddelen voorrang. 

Herhaalde malen werd mij gezegd dat liquidaties onderaan de prioriteitenlijst 
staan. Ze zijn notoir lastig op te lossen en de maatschappelijke onrust tengevolge van 
liquidaties zou te verwaarlozen zijn. Als er niet snel schot komt in een zaak (er 
werden termijnen van vier dagen, tien dagen, twee weken genoemd) wordt het RBT-
team afgebouwd en het dossier de facto gesloten. Ergens in het Noord-Hollandse werd 
mij verteld: "Kijk, zo'n vrouwtje in H., die de deur open doet en wordt 
doodgeschoten, enkel omdat ze geld willen hebben, of een verdwenen kind, daar zet 
je mensen gerust een jaar op. Dat laat je Met lopen. Liquidaties geven we een week, 
tien dagen. Als je dan niets hebt komt er toch niets meer, en om mij de zaak alsnog 
weer te laten openen moeten ze me toch echt die man bij die lantaarnpaal lamnen 
aanwijzen, en die moet dan ook nog zeggen "ik heb het gedaan"!" 
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Het gevoelen dat criminelen elkaar maar moeten "opruimen" wordt nog het 
best gekarakteriseerd door een verhaal dat mij werd verteld in Den Haag. Groot feest 
was het in de politieburelen van de regio Haaglanden na de liquidatie van een "grote 
jongen" uit de Haagse onderwereld. "De champagneflessen gingen open!", zei een 
glunderende rechercheur. "Wat denk je, tal van lopende onderzoeken naar de handel 
en wandel van deze figuur konden worden opgeheven. Nee hoor, laat ze elkaar maar 
onderling uitmoorden, dat scheelt ons een hoop werk". 

Er werd ook wel voorbehoud gemaakt bij een al te laconieke houding ten 
opzichte van liquidaties. "Het zou verkeerd zijn als criminelen de indruk krij gen dat je 
er hier maar op los kunt liquideren", "het moet hier geen Wild West worden waar de 
kogels om je oren fluiten", "wij hebben liquidatiezalcen doorgerechercheerd tot in 
Turkije!". Na een reeks van liquidaties in Amsterdam in het najaar van 2000 — in een 
commentaar in NRC Handelsblad werd de hoofdstad al afgeschilderd als het "Chicago 
aan de Amstel" — deed de Amsterdamse politie een groot aantal invallen om een rap 
escalerende spiraal van moord en wedermoord te doorbreken. Toch lijkt ook bij deze 
actie de maatschappelijke impact doorslaggevend te zijn geweest. Twee jaar eerder al 
zei Jan Pronker, hoofd Emstige Delicten van de politieregio Amsterdam-Amstelland, 
tegen een verslaggever van het Parool 

We stoppen ook altijd heel veel energie in [liquidaties]. Als je ziet hoe er echt 
een regen van kogels over straat ging bij de afrekening in mei aan het Kattegat, 
dan gaat dat voor ons veel verder dan een afrekening in het criminele milieu. 
Het is bijna een wonder dat er geen andere slachtoffers zijn gevallen. Je ziet 
ook aan andere zaken dat geweld steeds normaler lifict te worden en dus ook 
steeds meer een bedreiging wordt voor anderen. Bijvoorbeeld met die Chinees 
bij het drijvende restaurant op de Oosterdokskade op wie vanaf een motor met 
een machinepistool werd geschoten, en wat je in West zag met die twee 
Turken. Die waren omgebracht in een woning en daama was daar in de 
Marianne Phillipsstraat gewoon dat huis in brand gestoken om sporen uit te 
wissen (Het Parool 18/11/1998). 

Pronker drukt zich voorzichtig uit, maar zijn nadruldcelijke onderstreping dat de zaken 
die hij noemt "voor ons veel verder gaan clan een afrekening in het criminele milieu" 
kan ik niet anders lezen dan als een publieke legitimering van de aandacht die hij en 
zijn manschappen aan deze zaken hebben geschonken. En daarmee komt ook hij dicht 
in de buurt van het algemeen gevoelen dat ik gedurende mijn onderzoek optekende: 
als in de onderwereld de doodstraf nog niet is afgeschaft gaat de Nederlandse politie 
daar zeker geen actie voor voeren. 

Hoe de lage prioriteit die het label liquidatie aankleeft het begrip tot een 
bruikbaar administratief label maakt in een situatie waar voortdurend geschipperd 
moet worden met schaarse middelen leert een ander voorbeeld uit de regio 
Amsterdam-Amstelland. Reguliere moordzaken worden in deze regio op 
districtsniveau afgehandeld. Liquidaties daarentegen vergen de inzet van een speciaal 
geformeerd "calatniteiten" team, bestaande uit tactische rechercheurs van de afdeling 
Emstige Delicten. Twee rechercheurs vertelden mij over hun verbazing dat een 
recente, in hun ogen overduidelijke liquidatie reeds op de Plaats Delict als niet-
liquidatie werd geclassificeerd. Het gevolg van die beslissing was dat het district de 
zaak op zich nam en er geen calamiteiten-team uit de permanente teams van de 
tactische recherche hoefde te worden geformeerd. Of ook hier sprake was van 
schipperen in een situatie van voortdurende onderbemensing zal wel nooit duidelijk 
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worden. Maar het vermoeden dat het liquidatiebegrip bier wordt gebruikt om de 
werkelijkheid te manipuleren teneinde er "jets mee te kunnen" laat zich moeilijk 
verj agen. 

Het begrip "liquidatie" in de praktijk van het criminologisch onderzoek 
De wijze waarop het begrip liquidatie wordt gebruikt in criminologisch onderzoek 
brengt geheel andere aspecten in beeld, die een weerspiegeling zijn van de taakstelling 
van wetenschappelijke onderzoekers. Neem de verschillende defmities van liquidatie die 
binnen het CRI en andere onderzoeksinstellingen circuleren. 

Het — in verband met gepleegde misdrijven of kennis omtrent die misdrijven — 
doelbewust doden van een persoon die — evenals de opdrachtgever — deel 
uitmaakt van het criminele milieu. Teneinde te kunnen beoordelen of het in een 
concreet geval gaat om een liquidatie, moeten wij daarom op de volgende 
kenmerken letten: 1. Het criminele verleden van het slachtoffer, 2. Het criminele 
verleden van de dader, 3. De samenhang met andere misdrijven. (CRI-Registratie 
van (Liquidatie)moorden, 1988:4) 

Een liquidatie is het doelgericht doden van iemand met voorbedachte rade met 
het oog op consolidatie en/of versteviging van de eigen positie; zowel de dader 
als het slachtoffer moeten beiden deel uitmaken van het criminele milieu 
(definitie die wordt gebruikt door DCRI, in Kleemans, van den Berg, van de 
Bunt 1998:102) 

Een liquidatie vormt de ultieme reactie op problemen binnen het criminele 
milieu. Liquidaties kurmen een belangrijke indicator zijn voor de 
ontwikkelingen binnen de georganiseerde criminaliteit. Daarom is de vraag 
naar de aard en de omvang van dit verschijnsel in hoge mate relevant 
(Kleemans, van den Berg, van de Bunt 1998:101) 

Het volgens plan om het leven brengen van een persoon waarbij het doe van de 
dader of opdrachtgever dient te zijn het verkrijgen, versterken of handhaven van 
een positie binnen het criminele milieu (...) De slachtoffers lumen zowel 
criminelen als onschuldige burgers zijn, bijvoorbeeld familieleden van een 
crimineel (Van Veen & De Vogel 1998:2). 

Hier is "liquidatie" niet zozeer een type moord, met bepaalde generieke kenmerken, 
maar verwijst het begrip primair naar de achtergronden van een moord. Anders 
gezegd: je zou in deze opvatting pas van een liquidatie kurmen spreken als je het 
motief kent, als je weet waarom een moord is gepleegd. 

Het is voorstelbaar waarom rechercheurs niet goed uit de voeten 'airmen met 
deze criminologische definities: al deze definities impliceren immers het voorhanden 
zijn van kennis over een bepaalde relatie tussen dader en slachtoffer; over een 
achterliggende organisatie; over een plan; over een expliciet doel (zoals het 
verkrijgen, versterken of handhaven van een positie birmen het criminele milieu). Die 
kennis is in veel gevallen niet voor handen. 

Maar ook de wetenschappelijk onderzoeker komt bier al snel in de problemen. 
Om te beginnen worden er in deze definities allerlei termen gebruikt die op zich weer 
uitleg behoeven: wanneer is een plan ook daadwerkelijk een "plan"? Denken we flier 
enkel aan een samenzwering in het beroemde achterkamertje, of rekken we het begrip 
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"plan" dusdanig op dat ook ad hoc beslissingen van individuele personen op de Pints 
Delict worden meegerekend? Hoe expliciet moet het "doel" van de moord zijn? 
Denken we hier enkel aan een helder geformuleerde reden, of rekenen we een veel 
vager en intultiever "en nu heb ik het helemaal gehad met die vent, hij gaat er aan!" 
ook onder een doe!? En hoe omschrijven we "het criminele milieu" nu er afscheid is 
genomen van de zogenoemde oerbeelden van de georganiseerde criminaliteit en er 
veel meer wordt gedacht in termen van netwerken en wisselende formaties? Voorts 
heeft ook de onderzoeker die zich op politiebronnen baseert te maken met het gegeven 
dat de begripsbepalende elementen in het liquidatiebegrip van de wetenschappelijk 
onderzoeker in een moordonderzoek lang niet altijd naar voren komen. Ook wanneer 
CID informatie duidelijk maakt dat slachtoffer en/of dader in allerlei duistere zaken 
waren betrokken, is het antwoord op de vraag "waarom heeft men dit gedaan?" nog 
niet gegeven. Zo werd in de Regio Haaglanden verhaald over een "grote jongen" die 
op klaarlichte dag werd doodgeschoten. Ook deze man was blijkens OD-informatie 
bij zoveel criminele activiteiten betroldcen dat de gedachte aan een liquidatie lange 
tijd het denken van het onderzoeksteam domineerde. Totdat bleek dat een simpele 
ruzie over een Rolex-horloge, waarbij het slachtoffer tussen beide was gekomen, de 
achtergrond van de moord was. Ben van de ruziemakers had het gedrag van deze 
toperimineel niet lcurmen verkroppen en had besloten hem om die reden te 
vermoorden. Ook wan/leer een moord wel aan (een van de) definitie(s) van de 
wetenschappelijk onderzoeker voldoet, blijft er onduidelijkheid bestaan. Het geval 
van een vermoorde Somali& in de Regio Zuid-Holland Zuid is er een voorbeeld van. 
Het slachtoffer maalcte deel uit van een groep dakloze Somaliers die een min of meer 
zwervend bestaan leidden, en die zich met kruimeldiefstal en andere kleine 
criminaliteit in leven hidden. Hij was door leden van deze groep vermoord. Je zou 
hier lcuruien redeneren: dit is een moord binnen een groep die zich met criminele 
activiteiten bezighoudt, en dus een liquidatie. Toch leek het de misdaadanalist die het 
voorval meldde "onzin" om hier van een liquidatie te spreken. Je kon die 
armoedzaaiers toch moeilijk als een criminele organisatie beschouwen... 

in de criminologische invullingen van het begrip "liquidatie" krijgt de term 
betekenissen mee die de gebruikers eveneens in staat stellen de werkelijkheid te 
manipuleren teneinde "er iets mee lcurmen". Het begrip "liquidatie" weerspiegelt de 
opdracht die de wetenschap, meer in het bijzonder de criminologie, zich heeft gesteld: 
het inzichtelijk maken van de achtergronden the bepalend zijn voor de wijze waarop 
de (georganiseerde) misdaad zich in onze samenleving manifesteert. 

Samenvattend: de term "liquidatie" krijgt in het discours van de recherche en het 
discours van de wetenschappelijk onderzoeker een andere invulling. Die verschillende 
betekenissen van het begrip "liquidatie" lijken onlosmakelijk verbonden met de 
bedoelingen van de gebruiker: enerzijds de rechercheur die "een zaak moet oplossen" 
(en de afdelingschef the in een situatie van onderbemensing een keuze moet maken of 
hij een zaak al dan niet zal "platslaan"), anderzijds de wetenschappelijk onderzoeker 
die door zijn collega's, door de politiek, de beleidsmakers en de bredere samenleving 
wordt aangespoord om ldaarheid te brengen in de vele waarom-vragen rondom 
crimineel geweld. 

Die scheiding van vertogen is vanzelfsprekend niet absoluut. Rechercheurs en 
misdaadanalisten bedienen zich ook van de criminologische opvattingen omtrent het 
begrip "liquidatie". Wetenschappelijke onderzoekers baseren hun bevindingen op hun 
beurt voor het overgrote deel op gegevens the door de politic worden verstrelct, en 
hebben daarmee indirect te maken met de opvattingen die bij de politic !even over wat 
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een liquidatie is. Grosso modo lijkt deze tweedeling echter te handhaven, en lijkt het 
belangrijk de verschillen in opvatting te onderkennen. 

Implicaties 
Deze overwegingen hebben verregaande implicaties gehad voor dit onderzoek. Als 
gezegd, in de oorspronkelijke onderzoeksopzet werd de vraag naar de "aard en 
omvang van het liquideren in Nederland" gesteld. Ook werd gewag gemaakt van "de 
behoefte aan nader onderzoek dat meer diepgang heeft en waar met name aandacht 
wordt gegeven aan criminele netwerken, etnische factoren en de interpretatie en 
verwevenheid van motieven". 

De vraag naar de "aard en omvang" van het liquideren in Nederland is een 
problematische. Die vraag suggereert het bestaan van een uniform verschijnsel waar 
de aard en omvang van kan worden vastgesteld. In het voorgaande heb ik echter al 
betoogd dat het begrip "liquidatie" een reeks van verschillende interpretaties omvat 
over de gewelddadige dood van een slachtoffer. Wat te doen met dit inherent 
subjectieve karakter van mijn onderzoeksonderwerp als het er om gaat de "aard en 
omvang van liquidaties" vast te stellen? 

meende er enerzijds goed aan te doen het door en door interpretatieve 
karakter van de term "liquidatie" in beeld te houden. Het vooraf opstellen van een 
nieuwe, scherp afgebakende definitie zou dat interpretatieve karakter enkel verhullen. 
Anderzijds wilde ik niet uitkomen op een onderzoek dat nog enkel zou gaan over de 
criminaliteitsconstructies van de Nederlandse politie. Ik wilde wel degelijk tot 
inzichten komen over de concrete geweldspralctijken waar de term "liquidatie" naar 
verwijst. De oplossing die ik bedacht — ik zal er in het volgende hoofdstuk op 
terugkomen — was een zo breed mogelijke zoekvraag uit te zetten bij de 25 
regiokantoren in het land, die ruimte liet voor iedere denkbare interpretatie van het 
begrip liquidatie. Concreet vroeg ik degenen die met de zoekopdracht waren belast 
steeds opnieuw een negatieve selectie te maken van alle niet-natuurlijke 
doodsoorzaken, dat vvil zeggen: mij een overzicht te geven van het totaal van alle niet-
natuurlijke doodsoorzaken minus alle evidente niet-liquidaties (zelfinoorden, 
bedrijfsongevallen, crimes passionelles, lustmoorden, moorden in de relatiesfeer). 
Ook in die opzet was ik overgeleverd aan de uiteindelijke inschatting van de 
betrokkenen, maar het heeft wel tot gevolg gehad dat ik een groot "grijs-gebied" kon 
meenemen in mijn bestand. 

De ongrijpbaarheid van het motief speelde ook een hoofdrol in mijn wens 
tegemoet te komen aan de behoefte van de opdrachtgevers aan een meer "diepgaand" 
onderzoek met meer aandacht voor "de interpretatie en verwevenheid van motieven". 
Het zou van weinig ambitie getuigen als ik mu j tevreden zou stellen met het oplepelen 
en in staatjes onderbrengen van de enkele ondubbelzirmige feiten die over de-dode-
man-in-de-parkeergarage lumen worden opgetekend (zaken als de vindplaats, het 
tijdstip, het geslacht en de leeftijd van het slachtoffer, het wapen waannee hij van het 
leven werd beroofd, en de eventuele antecedenten die over de betrokkenen werden 
gevonden). In het motief — hoe ongrijpbaar dat gegeven ook is — school de uitdaging 
van dit onderzoek. In het motief ligt de sleutel tot een beter begrip van de 
geweldsdynamiek van de onderwereld. 

Maar dat motief, hoe belangwekkend ook, is een problematische sleutel. 
Rechercheurs worstelen gedurende een moordonderzoek voortdurend met vragen als: 
"Spreken de getuigen de waarheid?" of "Hebben de verdachten het achterste van hun 
tong laten zien?". "Lulverhalen" was de kwalificatie die een tactische rechercheur uit 
Rotterdam over had voor de mededelingen en opmerkingen van getuigen en 
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verdachten over de motieven van een moord. "Daar moet je vooral Met te veel waarde 
aan hechten". Die scepsis is begrijpelijk. Verdachten (en soms ook getuigen) lcurmen 
er alle belang bij hebben de rechercheurs met valse verklaringen over het hoe en 
waarom van een moord zand in de ogen te strooien. Herhaaldelijk lcwam ik tegen dat 
verdachten of getuigen hun eerdere verIclaringen herriepen ("Ik geef toe dat ik mijn 
eerdere verklaringen Met geheel de waarheid heb gesproken", luidde het dan, "maar 
nu beloof ik de echte toedracht te vertellen"). Waar ik als onderzoeker was 
aangewezen op de processen verbaal liet dit probleem zich ook voor mij niet 
onticennen. Sterker nog, waar de rechercheur het gesproken woord kan 
complementeren met de lichaamstaal van de verdachte of getuige, diens 
stembuigingen en intonaties, had ik het te doen met de op schrift gestelde woorden. 
Zekerheid over wat er nu waar is van wat de informanten beweren, waar ze 
doelbewust liegen, waar ze speculeren, en waar ze de (door hen gekende) waarheid 
spreken is in veel gevallen simpelweg niet voorhanden. Wel zijn er een aantal redenen 
te bedenken op grond waarvan de uitlatingen in de verhoren toch te gebruiken zijn. 

Ben eerste veronderstelling is dat ook de leugenaar geloofwaardig wil 
overkomen, en bij het opdissen van zijn leugen zijn best zal doen een verhaal te 
produceren dat in zijn ogen waar had !airmen zijn (en waarschijnlijk is het nog 
ingewildcelder: hij zal in de constructie van de leugen niet enkel een voor zichzelf 
overtuigend verhaal willen presenteren, maar daarin ook een inschatting willen 
meenemen van wat de rechercheur die hem verhoort wel en niet geloofwaardig acht). 
Die pogingen waar-achtige mededelingen te produceren geven geen uitsluitsel over de 
toedracht van de specifieke moord in het kader waanran de verdachten of getuigen 
werden gehoord. Maar het streven naar waar-achtigheid laat wel wat zien over de 
meer algemene opvattingen van de betrokkenen over hoe hun leefwereld in elkaar zit, 
hoe zij zichzelf begrijpen, en hoe zij anderen begrijpen. Een tweede veronderstelling 
is dat sommige getuigen meer (of andere) belangen hebben bij het verdraaien van de 
waarheid dan anderen: met name sommige getuigenissen van vriendinnen, moeders of 
andere familieleden, en niet-direct-naaste-vrienden komen in hun verwondering over 
de schaduwkant van de hen bekende dader of slachtoffer "authentiek" over. Tenslotte 
waren er enkele verhoren waarin je leest hoe een verdachte, soms pas na ettelijke 
sessies, "breelct" (ik weet geen ander woord te bedenken). Soms is dat op het moment 
dat er zoveel belastende feiten naar voren worden gebracht door de rechercheurs dat 
er geen ontkermen meer aan is, soms lijkt angst of paniek een rol te spelen, soms ook 
lijkt een verdachte de last van zijn daad van zich af te willen schudden. Zekerheid 
omtrent de authenticiteit van dit "breken" is er uiteraard niet. 

Een andere bron van informatie over het motief zijn de inlichtingen die via de 
criminele inlichtingen diensten binnenkomen. Dergelijke notities zijn weliswaar 
steeds voorzien van coderingen die een indicatie geven van de betrouwbaarheid van 
de informatie, maar ook deze kwalificaties werden door veel rechercheurs met de 
nodige scepsis bezien. Dat is niet geheel ten onrechte: de coderingen lcurmen niet 
worden opgevat als de evaluatie van een alwetende autoriteit. Ook in een rapportage 
uit 1992 onder de titel "Bedrijfslcundig onderzoek recherche" werd van die scepsis 
gewag gemaakt: "Het oplepelen van allerlei criminele inlichtingen is van groot belang 
bij de bestrijding van met name de groepsgewijze en georganiseerde misdaad. Inzicht 
lcrijgen in het milieu vergemaldcelijkt het speurwerk. Maar in de pralctijk blijkt dat er 
nauwelijks afstemming is tussen de leden van de CED en leden van de tactische 
recherche. Binnen de politie-organisatie heeft de CID nog altijd het imago van sectie-
stiekem". 
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Een heel ander probleem dat zich bij het zoeken naar een motief voordoet is de 
veronderstelling dat de motieven gekend zouden zijn: dat de dader van (of 
opdrachtgever tot) een moord voor zichzelf helder zou hebben verwoord waarom die 
moord gepleegd moest worden. De twijfelachtigheid van die veronderstelling kan een 
ieder met enig zelfinzicht bij zichzelf toetsen: hoe vaak handelen we niet zonder 
precies te weten waarom en waartoe. Dat is dan ook de indruk die veel dossiers die ik 
onder ogen heb gehad achterlaten. Bekennende daders noemen vaak niet veel meer 
dan de meest nidimentaire aanleiding, of spreken over een onverklaarbare "roes" of 
"innerlijke drang". Een Joegoslavische autohandelaar die naar zijn zeggen voor enkele 
duizenden guldens was afgezet door een landgenoot, en deze in een café doodschoot, 
zegt over die daad: "...toen begreep ik dat er geen oplossing meer mogelijk was. lk 
zag geen uitweg meer, ik stond vervolgens op en deed alsof ik naar de toilet ging. 
Toen ik was opgestaan nam ik mijn besluit. lk kreeg toen de irmerlijke drang: 
MOET SCHIETEN". 

De problemen die opduiken warmer het er om gaat inzicht te krijgen in de 
motieven die aanleiding zijn tot een liquidatie worden misschien nog wel het best 
geillustreerd door de opmerking van een docent die cursussen "tactische recherche" 
organiseert aan de rechercheschool Zutphen. Op mijn vraag wat rechercheurs in hun 
opleiding leren over liquidaties en andere vormen van crimineel geweld wilde hij 
enkel kwijt: "...over liquidaties hebben wij geen cursussen. Ook niet over moord en 
doodslag. Als je het over liquidaties hebt, heb je het over motieven, en motieven zijn 
zo divers, daar valt geen cursus op te bouwen". lk zal niet ontkermen dat ik bij tijd en 
wijle een vergelijkbare opmerking over dit onderzoek had willen plaatsen. Wat het 
"echte" motief in een bepaalde zaak is geweest, kan ik op grond van mijn onderzoek 
onmogelijk beantwoorden. Gaandeweg dienden zich echter oplossingen aan die 
hebben geresulteerd in dit boek. In de volgende hoofdstukken zal ik daar verslag over 
uitbrengen. 
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1 RAPPORTEREN OVER HET DUISTER 

Er was dat ontluisterende beeld van een uit de Amstel opgevist lijk op een stalen tafel in het 
mortuarium, zijn halfopen mond in een starre grijns vertrokken. Er waren de deprimerende 
verhalen die de verdachten bij hun verhoor opdissen: verhalen over onmacht en verwarring en 
angst, verhalen waaraan je soms kon aflezen dat de verdachte nu pas, nu hij had bekend en de 
rechercheurs in een verhoor vroegen waarom hij het had gedaan, op zoek ging naar woorden, 
woorden die er hortend en stotend uitkwamen, onbeholpen woorden die sowieso te laat waren 
om nog iets te veran.deren. Er was de onmogelijkheid grip te krijgen op de 
gedaanteverwisselingen van een dader of verdachte, die nu eens een Rambo-kloon leek te 
zijn, dan weer een wrekende God, een meedogenloze killer of deerniswekkend slachtoffer van 
zijn eigen onvermogen. Maar bovenal waren er die schimmige, duistere contouren van wat we 
"de onderwereld" noemen, een onaanwijsbare imaginaire ruimte waar feit en fictie, fantasie 
en werkelijkheid niet meer van elkaar te scheiden zijn, maar waar desalniettemin iedere notie 
over wat de dader van een moord tot zijn daad bewoog, en iedere uitspraak over de 
geweldsdynamiek van criminele werelden naar verwijst. 

En aan de andere kant waren er de vonneisen die het sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek stelt, de stijlmiddelen die zij voor de rapportage aanreikt, en de vaststelling dat die 
vorrneisen en stijlmiddelen niet of nauwelijks plaats bieden aan bovenstaande bevindingen. In 
de gangbare modus van het onderzoeksrapport wordt de ondoorgrondelijkheid van de 
geweldsdaad hoogstens genoemd als aansporing tot uitleg. Het onomkeerbaar vreemde van 
moord wordt al snel uit beeld verjaagd met de mededeling "u stelt de verkeerde vragen, zoiets 
kun je niet empirisch onderzoeken". Zo er in het rapport al plaats wordt ingeruimd voor de 
subjectieve beleving van de onderzoeker, dan is dat toch vooral als methodologisch probleem; 
enkel omdat de objectiviteit vereist dat de invloed van de waarnemer op zijn bevindingen 
wordt geneutraliseerd. Voor de hakkelende woorden van de verdachte geldt enkel de 
waarheidsvraag (liegt hij of spreekt hij de waarheid?), niet de vraag of er iiberhaupt woorden 
zouden zijn die de beweegredenen tot een steekpartij als hierboven beschreven tot uitdrukking 
zouden lumen brengen. Voor de identiteit van de verdachte is er veelal niet meer voorhanden 
dan de gefixeerde sjablonen van de variabele: is het geslacht, de leeftijd, het beroep, en de 
etnische herkomst eenmaal ingevuld dan is dat wat de verdachte is. Bij het ontwaren van 
schinunige en duistere contouren dienen de schijnwerpers van de Verlichting in stelling te 
worden gebracht teneinde de schaduwen te verdrijven en "opheldering" te verschaffen. Waar 
een verstrengeling van feit en fictie, van fantasie en werkelijkheid wordt waargenomen luidt 
de opdracht: ontwarren! 

Er zijn vele studies die suggereren dat dit alles niet onmogelijk is, dat ook in een 
onderzoek naar moord en geweld aan de vereisten van de sociaal-wetenschappelijke 
rapportage kan worden voldaan. Maar de vraag wat ten gevolg van deze aanpak buiten beeld 
komt te vallen wordt veel te weinig gesteld. Met een op heldere overzichten gefixeerde 
presentatie van onderzoeksgegevens verliezen we meer uit het oog dan het hoge drama-
gehalte van de moorddaad. De extremiteit van moord, de falende woorden van de verdachte, 
de wispelturigheid van identificatoire processen, de verwarrende onoverzichtelijkheid van een 
onderwereld die even fictief als reeel is, het zijn allemaal elementen die ik heb leren kermen 
als belangrijke sleutels tot een beter begrip van de geweldsdynamiek in criminele werelden. 
Het wegschrijven van die gegevens ten bate van het heldere overzicht of de zakelijke 
presentatie ontkent de duistere, obscene realiteit van moord. Zo'n retorische strategie 
ontneemt ook het zicht op de vraag welke ideologische veronderstellingen de kennis van het 
gangbare onderzoeksrapport schragen, welke mensbeelden en welk wereldbeelden in deze 
modus zijn geImpliceerd, en welke blinde vlekken. Met de antropoloog Clifford Geertz vraag 
ik mij af of het niet hoog tijd is stelling te nemen tegen dat merkwaardige, maar in veel 

17 



sociaal wetenschappelijke onderzoeksinstellingen onaantastbare denkbeeld dat er een idioom 
zou bestaan waarin de werkelijkheid by voorkeur beschreven zou moeten worden; dat "het 
typische karalcter van de werkelijlcheid vereist dat wij zakelijk en zonder omhaal over haat -
spreken; dat met de letterlijkheid ook de feitelijkheid verloren zou gaan" (Geertz 1989:167- 
68). 

Mar dat waren overwegingen die pas later oplcwamen. Eerst was er die opdracht de 
"aard en omvang van het liquideren in Nederland" in kaart te brengen. 

Tellen 
Op het eerste gezicht was het een eenvoudige opdracht. lk had een zoelcvraag geformuleerd 
am zicht te Icrijgen op het aantal liquidaties in Nederland over de periode 1993-1997. Ik 
meende een oplossing te hebben gevonden voor de definitieproblematiek die zich voordoet bij 
het begrip liquidatiemoord door overal in den lande te vragen naar een overzicht van alle 
moord- en doodslag zaken minus de evidente niet-liquidaties (moorden in de relatiesfeer, 
"crimes passionelles", slachtoffers van overvallen, caferuzies, etc. ). De bedoeling was am zo 
een maximaal bestand te lcrijgen, waarin alle mogelijke definities van het begrip 
"liquidatiemoord" terug te vinden zouden zijn. Mar hoe verleidelijk simpel de opdracht 
"zorg eerst maar eens dat je alles hebt!" mij aanvankelijk ook toescheen, het streven naar 
volledigheid werd geplaagd door een waslijst van complicaties. 

Om te beginnen was er de vraag: wan ga je zoeken? In de politieregio's is er geen 
aparte centrale opslag van moordzalcen. Hier en daar houdt een rechercheafdeling een eigen 
moord- en doodslag administratie bij, mar de praktijk leert dat als een zaak eenmaal is 
opgelost (of een dossier gesloten) de belangstelling snel wegebt. "Politiemensen zijn geen 
geschiedschrijvers", merkte iemand op, "wij houden ons bezig met het hier en nu". Wat restte 
waren verschillende databestanden die mogelijk inzicht zouden kunnen verschaffen in de 
omvang van het liquideren in de verschillende regio's. Het dader-herkenningssysteem (HKS) 
bevat de meest uitgebreide registratie van politiegegevens. Alle opgemaalcte processen 
verbaal zitten er in, en het bestand kan worden ontsloten via een fijnmazig 
coderingensysteem. Zo kan gezocht worden op o.a. wetsartikel, dader, de wijze waarop een 
moord is gepleegd (schieten, steken, wurgen, etc.), de plaats waar het delict plaatsvond, 
slachtofferkernnerken (bevolkingsgroep, onder invloed van alcohol of verdovende middelen, 
etniciteit, etc.), het object van misdaad (kluis, kunst, geld, etc.), buit, etc. Het is opmerkelijk — 
en niet zonder betekenis — dat het begrip "liquidatie" in een zo gedetailleerd gecodeerd 
bestand als HICS geen eigen code heeft. Het bedrijfsprocessie systeem BPS was een ander 
bestand dat kon warden geraadpleegd. In de meeste regio's is dit systeem pas in gebruik 
genomen (ver) na de grate reorganisatie van de politie in 1993. Het probleem dat zich hier 
voordeed was dat moordzaken meestal waren afgeschennd in een aparte "omgeving" voor het 
Recherche Bijstands Team (RBT) om lekken te voorkomen. Zo'n RBT-omgeving was slechts 
toegankelijk voor diegenen die de codes kennen, dat wil zeggen de projectleiders van een 
moordzaak of de systeembeheerder. In sommige regio's is er binnen dit systeem gezocht. De 
CID werIct met verschillende databestanden: RBS en Octopus lcwamen het meeste voor. Maar 
oak in deze bestanden was liquidatie geen zoelcterm: in de regio Haaglanden legde men muj 
uit hoe ondoenlijk het is tot een zakenoverzicht te komen van liquidaties binnen  CD- 
bestanden. Er kon alleen gezocht warden door een vrije-telcst-search. Dat leverde over de 
voor mijn onderzoek relevante periode zo'n 1600 verwijzingen op, soms naar zaken, vaak ook 
echter naar uitlatingen van informanten. Die verwijzingen zouden vervolgens allemaal eon 
voor e'en moeten worden nagetrokken om te zien welke relevant zouden humeri zijn. 
Tenslotte hielden somtnige regiokorpsen een eigen administratie van RBT-zaken bij, waren er 
jaarverslagen die geraadpleegd konden worden, en kon in de ldeinere regio's, wan moord en 
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doods1ag nog steeds uitzonderlijke calamiteiten zijn, een beroep worden gedaan op het 
geheugen van de rechercheurs. 

De diversiteit, ondoorzichtigheid en beperkte toegankelijkheid van de bestanden 
leidde tot de beslissing de zoelcvraag bij de regiokantoren en de daar werkzarne specialisten 
neer te leggen. Uit hun rapportages kon ik uiteindelijk de volgende overzichten samenstellen: 

In figuur 1. is een overzicht gegeven van het totale aantal liquidaties per jaar, uitgaande van 
het totale bestand dat ik op grond van de door de regio's aangeleverde zaken kon 
samenstellen: 

Figuur 1. Liquidaties per jaar, maximaal bestand l  
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In figuur 2. worden de gegevens uit dit onderzoek (de licht gekleurde kolommen) vergeleken 
met de gegevens van de registratie zoals die wordt bijgehouden in het bestand Moordzaken 
van de DCRI (de donker gekleurde kolommen). 

Figuur 2. Liquidaties per jaar volgens dit onderzoek en volgens opgave DCRI (In: Kleemans, van den Berg en 
van de Bunt 1998:106) 
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Van de 7 zaken uit Flevoland ontbreken de dateringen. 
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De aanzienlijke verschillen zullen deels samenhangen met de brede onderzoeksvraag die in 
dit onderzoek werd rondgestuurd, en deels met de mate waarin de verschillende regio's hun 
gegevens doorsturen naar het centrale moord- en doodslagbestand van de DCRI. In figuur 4. 
zijn de liquidaties per jaar (het donkergekleurde deel van de kolommen) afgezet tegen de bij 
de DCRI geregistreerde moorden in datzelfde jaar (het lichtgekleurde deel van de kolommen): 

Figuur 3. Liquidaties per jaar en moorden in datzelfde jaar (de moordcijfers zijn aflcomstig van de DCRI, in: 
Kleemans, van den Berg en van de Bunt 1998:106) 
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Figuur 5. Aantallen liquidatiemoorden per jaar per regio, maximaal bestand. 
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Figuur 4. Aantallen liquidatiemoorden 1993-1997 per regio, maximaal bestand. 

De schommelingen per jaar per regio zijn in figuur 5. terug te vinden. 
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In figuur 4. is verspreiding van liquidatiemoorden over de verschillende politieregio's in kaart 
gebracht: 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Regio's: I= Groningen, 2= Friesland, 3= Drenthe, 4=Ijsselland, 5= Twente, 6= Noord- en Oost Gelderland, 7= Gelderland midden, 8= 
Gelderland Zuid, 9= Utrecht, 10= Noord Holland Noord, 11= Zaanstreek-Waterland, 12= Kennemerland, 13= Amsterdam Amstelland, 14= 
Cool en Vechtstreek, 15= Haaglanden, 16= Hollands Midden, 17= Rotterdam Rijnmond, 18= Zuid Holland Zuid, 19= Zeeland, 20= Midden-
en West Brabant, 21= Brabant Noord, 22= Brabant Zuid Oost, 23= Limburg Noord, 24= Limburg Zuid, 25= Flevoland. 

Regio's: I= Groningen, 2= Friesland, 3= Drenthe, 4=Ijsselland, 5= Twente, 6= Noord- en Oost Gelderland, 7= Gelderland midden, 8= 
Gelderland Zuid, 9= Utrecht, 10= Noord Holland Noord, 11= Zaanstreek-Waterland, 12= ICennernerland, 13= Amsterdam Amstelland, 14= 
Cool en Vechtstreek, 15= Haaglanden, 16= Hollands Midden, 17= Rotterdam Rijnmond, 18= Zuid Holland Zuid, 19= Zeeland, 20= Midden-
en West Brabant, 21= Brabant Noord, 22= Brabant Zuid Oost, 23= Limburg Noord, 24= Limburg Zuid, 25= Flevoland. 

Uit dit maximale bestand van alle aangeleverde zalcen tel ook een minimaal bestand te 
destilleren: van alle 223 zaken die werden aangeleverd, werd bij slechts 62 zaken expliciet 
melding gemaalct van "liquidatie", "afrekening", "rip-deal" of "stanclrechtelijke executie". 

Figuur 6. Aantallen liquidatiemoord 1993-1997 per regio, maximaal (=grijs) en minimaal (=zwart) bestand 
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Figuur 7. Aantallen liquidaties 1993-1997 per regio, minimaal bestand 
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Gooi en Vechtstreek, 15= Haaglanden, 16= Hollands Midden, 17= Rotterdam Rijnmond, 18= Zuid Holland Zuid, 19= Zeeland, 20= Midden-
en West Brabant, 21= Brabant Noord, 22= Brabant Zuid Oost, 23= Limburg Noord, 24= Limburg Zuid, 25= Flevoland. 

Figuur 6. laat zien dat in de regio Friesland een zaak werd gevonden, die echter niet expliciet 
als liquidatie werd benoemd (0:1); uit de regio Drenthe werd van de twee aangeleverde zaken 
een als liquidatie benoemd (1:2), in Usselland was de verhouding een expliciet als liquidatie 
benoemde moord op vier aangeleverde zaken (1:4); in Twente was de verhouding 2:3; in 
Noord Oost Gelderland 1:4; in Gelderland Midden 0:6; in Gelderland Zuid 0:4; in Utrecht 
4:14; in Noord Holland Noord 1:6; in Zaanstreek Waterland 0:4; in Kennemerland 5:11; in 
Amsterdam Amstelland 16:63; in de Gooi en Vechtstreek 0:1; in Haaglanden 9:33; in 
Hollands Midden 3:6; in Rotterdam Rijnmond 13:28; in Midden- en West-Brabant 1:10; in 
Brabant Noord 1:5; in Brabant Zuid-Oost 1:4; in Limburg Noord 0:4; in Limburg Zuid 0:8; en 
in Flevoland 5:7. In Groningen, Zuid Holland Zuid en Zeeland werden in de bestanden geen 
liquidatiemoorden gevonden. Figuur 7. geeft enkel het minimale bestand weer. 

Maar wat had ik met deze inventarisatie in handen? Of preciezer gesteld: hoe 
verhielden deze gegevens zich nu tot de dodelijke geweldspraktijken van misdadigers in 
Nederland? Om te beginnen moest ik vaststellen dat ik er niet van uit kon gaan dat de mij 
aangeleverde rapportages volledig waren. Figuur 4. bevestigde de aannemelijke gedachte dat 
liquidatiemoorden met name daar plaatsvinden waar de drugshandel zich concentreert — in de 
Randstad, en (in mindere mate) de oostelijke en zuidelijke grensregio's — en gaf ook voeding 
aan de bekende hypothese dat criminaliteit en verstedelijking hand in hand gaan. Onduidelijk 
bleef echter hoe de gesignaleerde verschillen in administratievoering en automatisering tussen 
de regio's doorspeelde in het beeld van de regionale spreiding van de liquidatiemoorden. 
Anders gezegd, het overzicht zei ook iets over de toegankelijkheid van cijfers in de diverse 



Etniciteit dader 	Etniciteit slachtoffer 	Modus Operandi 	Criminele activiteit  

Totaal: 223 	Total: 223 	 Total: 223 	Total: 223  

Niet vermeld: 142 	Niet vermeld: 24 	Niet verrneld: 76 	Niet vemleld: 114  

Autochtoon: 21 	Autochtoon: 56 	Schieten: 110 	Drugs: 78  
Turk: 18 	 Turk: 45 	 Steken: 18 	Prostitutie: 6 

regio's, de efficientie van de administratie en archivering in de verschillende regio', en de 
inzet, creativiteit en vasthoudendheid waannee gehoor werd gegeven aan een moeilijke 
zoekopdracht. Datzelfde probleem speelde op war het de schommelingen per jar betrof (fig. 
1). In dit beeld moet in ieder geval het gegeven worden verdisconteerd dat in 1993 de grote 
reorganisatie van het politiewezen plaatsvond, en dat volgend op die reorganisatie ook in de 
automatisering veranderingen zijn doorgevoerd. In veel gevallen werd mij gezegd dat de 
zaakgegevens over 1993 en 1994 moeilijk te achterhalen waren omdat ze niet centraal 
geregistreerd waren. Gegevens "zwerven ergens in de districten op een of andere PC", klonk 
het dan. Sommige regio's hadden ook nog weer reorganisaties op het niveau van de districten 
gehad. 

Dan waren er problemen met de kwaliteit van de bestanden zelf. Systeembeheerders 
hamerden er keer op keer op: de kwaliteit van een bestand hangt af van de vraag met hoeveel 
zorg en aandacht de gegevens zijn ingevoerd. Veel systeembeheerders hadden daar zo hun 
twijfels bij en lcwalificeerden de bestanden die zij tot hun beschikking hadden als "onzuiver". 
Men verwees daarbij naar de definitie-problematiek van het liquideren, maar ook naar het 
tijdstip van invoeren (wat gebeurt er bijvoorbeeld met een gewonde die na een poging tot 
liquidatie na een maand alsnog komt te overlijden? Keert die nog terug in het bestand?) en 
zelfs naar "zulke lullige dingen als spelfouten". In de regio Haaglanden werd mij verzekerd: 
"Een lilcwidatie vind je nooit meer terug!". 2  

Maw' de complicaties van de inventarisatie kwamen niet enkel voort uit de varieteit, 
ondoorzichtigheid en wisselende lcwaliteit van de verschillende bestanden die werden 
geraadpleegd. De brede zoelcvraag die ik aan de regio's had voorgelegd (het totaal aantal 
moorden minus de evidente niet-liquidaties) kon niet verhinderen dat de inschatting van 
diegenen die met de zoekopdracht werden belast een rol bleef spelen. In veel gevallen moest 
degene die met de zoekopdracht werd belast, zich baseren op zeer summiere informatie the de 
computer middels HKS of andere systemen naar boven bracht. Uit de overzichten die mij 
uiteindelijk ter hand werden gesteld bleek al wel dat sonunige respondenten een wel heel 
mime opvatting over liquidatie hanteerden: uit een regio lcreeg ik bijvoorbeeld een overzicht 
waarin een weliswaar zeer gruwelijke, mar bij het ontbreken van enige relatie met het 
criminele milieu toch nauwelijks als liquidatie te kenschetsen, moord van een moeder en 
dochter op hun dranlczuchtige vader was opgenomen. In een andere regio werd een 
brandstichting in een bordeel (waarbij geen dodelijke slachtoffers vielen) toegevoegd. Andere 
regio's hanteerden daarentegen juist een heel mime definitie van niet-liquidatie. Uit de Regio 
Groningen, de regio Zuid Holland Zuid en de Regio Zeeland kreeg ik enkel de mededeling dat 
er in de genoemde periode geen liquidaties hadden plaatsgevonden ("wilt u hiervan nog een 
schriftelijk bevestiging?", vroeg mijn Zeeuwse contactpersoon er bij, als om die nul nog enig 
cachet te geven). 

Het is aannemelijk dat die uiteindelijke selectie medebepalend is geweest voor het 
totaalbeeld dat in figuur 8. (waarin de meest genoemde variabelen bij de rapportage zijn 
opgenomen) tot uitdruldcing komt. 

Figuur 8. Het totale bestand opgesplitst naar de meest genoemde variabelen. 

2  Vergelijk met de opmerking van een HICD-chef in Van de Bunt en Radernaker: "lets wat je verkeerd invoert, vind je van zijn leven niet 
meet terug, dan alleen maar per vergissing" (Van de Bunt en Radernaker 1992:89) 
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Surinamer: 11 	Surinamer: 23 	Slaan: 6 	Witwassen: 4  
Chinees: 6 	Maroldcaan: 10 	Ontvoering: 5 	Afpersing: 3  
Maroldcaan: 5 	Chinees: 9 	 Born: 4 	 Handel: 3  
Joegoslaaf: 5 	Joegoslaaf: 7 	Wurgen: 2 	Wapenhandel: 3  
Brit: 4 	 Rus: 5 	 Divers: 2 	Autohande1:2  
Rus: 2 	 Antilliaan: 4 	 Gokken: 2  
Colombiaan: 2 	Iranier: 4 	 Roof: 2  
Tunesier: 1 	Colombiaan: 4 	 Mensensmoldcel: 2  
Somalier: I 	Egyptenaar: 4 	 Vals geld: 1  
Tsjetsjeen: 1 	Brit: 3 	 Inbraak: 1  
Kaapverdiaan: 1 	haliaan: 2 	 Heling: 1  
Nigeriaan: 1 	Jordanier: 2 	 Politick: 1  
Antilliaan: 1 	Nigeriaan: 2  
Georgier 1 	Belg: 2  

Chileen: 2  
Indonesier: 2  
Divers: 13*  

* het ging hier om een Israelier, een Britse Hindoestaan, can Fransman, can Duitser, can Libanees, can Ghanees, can Tunesier, can 
Kaapverdiaan, can Somalier, can Amerilcaan, can Dominicaan, can Georgier, an een Moluldcer. 

Zo is het niet ondenkbaar dat etnische groepen met een gewelddadige reputatie (Turken, 
Joegoslaven, Antillianen) of wier betrokkenheid bij bijvoorbeeld de internationale 
georganiseerde criminaliteit algemeen wordt aangenomen (Russen, Chinezen, Colombianen) 
eerder geselecteerd zijn als "mogelijk slachtoffer van een liquidatie". Omgekeerd kunnen 
moorden die op het eerste gezicht het aanzien hadden van een kermismoord of caferuzie met 
dodelijke afloop uiteindelijk wel degelijk te maken hebben met de criminele bedrijvigheid van 
dader en/of slachtoffer. Datzelfde geldt voor familievetes: ook die kunnen zeer wel verweven 
zijn met de criminele activiteiten van deze families. 3  Maar hoe dergelijke vertekeningen 
doorwerken in bovenstaand overzicht, en in welke mate dat het geval is, valt moeilijk te 
reconstrueren. 

Tenslotte werd mijn inventarisatie geplaagd door wat criminologen het dark figure of 
crime noemen. De hierboven gepresenteerde overzichten zijn enkel gebaseerd op de moorden 
die in de aandacht van de politie zijn gekomen. De "kickbokser die onder de nieuw gebouwde 
Rembrandt-toren bij het Amsterdamse Amstelstation zou liggen ingemetseld" — waarover 
werd bericht door misdaadverslaggever Bas van Hout (2000) — zit er niet bij, net zo min als 
al die andere mogelijke slachtoffers die na de moord op "adequate wijze" werden 
weggewerIct. De zoekvraag biedt ook geen inzicht in liquidaties in het buitenland van in 
Nederland opererende misdadigers, of de denkbare, meer "geraffineerde" liquidaties die zijn 
gelcwalificeerd als "auto-ongeval", "bedrijfsongeval" of "hartstilstand". Over de omvang van 
dit dark figure of crime is niets met zekerheid te zeggen. 

Al met al bood deze eerste inventarisatie niet veel meer dan een onvolledig beeld van het type 
moord dat in politieland als mogelijke "liquidatie" wordt gekwalificeerd — en al naar gelang 
onze inschatting van de scherpte waannee de politie de onderwereld overziet een meer of 
minder gefilterde blik op de moordpraktijken in het criminele milieu. Ericson wees er twee 
decennia geleden al op: 

We can study the process by which the police discover things which they make into 
crimes, and how they do organizational bookkeeping to keep account of crimes, but 

3  Dit probleem speelde minder in regio's waar can individuele afdeling of persoon had besloten can eigen moord- en doodslag administratie 
bij te houden (dat was onder andere het geval in Arnsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Brabant Zuid-Oost). Daar kon men mij vrij 
gedetailleerde infonnatie verstrekken. Dat gold ook voor de regio's waar weinig moorden plaatsvinden an can oude-rot-in-het-vak de zaken 
in zijn geheugen kon nalopen. In de regio Haaglanden, waar dit niet het geval is, werd mij verteld dat can zoektocht als door mij voorgesteld 
"ondoenlijk" was en heb ik mu j (deels) moeten baseren op de gegevens van het CR1 in Zoetermeer. 
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we shall never know the total volume of things "out there" that could be made into 
crimes (1981:8) 

Het achterland van de cijfers 
Van de 223 zaakdossiers die ik uiteindelijk lcreeg aangereild heb ik er uiteindelijk 55 
bestudeerd. Uit het voorafgaande kan al enigszins worden afgeleid dat een selectie op grond 
van een stralcke definitie niet mogelijk was: de aangeleverde overzichten uit de regio's 
bevatten vaak niet meer dan een opsomming van de variabelen die in figuur 8. zijn 
weergegeven. Dat was veel te weinig om uit op te maken of het hier wel ging om 
(bijvoorbeeld) "het in verband met gepleegde misdrijven of kennis omtrent die misdrijven 
doelbewust doden van een persoon die — evenals de opdrachtgever — deel uitmaakt van het 
criminele milieu." (CRI-Registratie van (Liquidatie)moorden, 1988:4). Los daarvan voelde ik er 
ook weinig voor om op voorhand een straldce definitie van liquidatiemoord op te voeren op 
grond waarvan ik zaken zou selecteren. Omdat het hier ging om een eerste, inventariserend 
onderzoek naar het verschijnsel liquidatiemoord leek mij een exploratieve aanpak het meest 
gedigend. lk wilde de dossiers zoveel mogelijk zelf laten spreken. Het onderzoeksmateriaal 
moest maar laten zien welke diverse geweldplegingen onder het label liquidatiemoord waren 
geschaard, hoe het achterland van de toegezonden lijsten er uit zag, en welke patronen onder 
de uniciteit van de individuele zaakgevallen en de variabiliteit van het totaalbeeld zichtbaar 
werden. In de selectie van de 55 dossiers heb ik er dan ook naar gestreefd de verscheidenheid 
van de aangeleverde zaken recht te doen: ik wilde zaken onder ogen krijgen waar de 
belangrijkste etnische groepen in figureerden; zaken waarin verschillende criminele 
bedrijfstalcken, alsook verschillende modus operandi aan bod zouden komen; zaken die zich 
op intemationaal, landelijk dan wel lokaal niveau afspeelden; en zaken die zich in de diverse 
regio's afspeelden. 

Van deze 55 dossiers heb ik de volledige processen verbaal doorgenomen, en (waar 
mogelijk) mijn bevindingen met een bij het onderzoek betroldcen rechercheur doorgenomen. 4  
lk lcwam al snel terug op mijn aanvankelijke voomemen enkel opgeloste zalcen te bestuderen. 
De gedachte dat deze een beter, vollediger beeld zouden verschaffen bleek ongegrond; sterker 
nog, juist bij niet opgeloste zaken bleken de processen verbaal een vaak rijkere inhoud te 
hebben. Hier hadden onderzoeksteams immers in diverse richtingen onderzoek verricht en in 
de desbetreffende dossiers was het vaak beter mogelijk om mij een beeld te vormen van de 
leefwerelden van een slachtoffer en de daders/verdachten. 

Bij het doorlezen van de dossiers hanteerde ik een uitgebreide checklist. In een later 
stadium van het onderzoek heb ik die gegevens ingevoerd in een worksheet. In hoofdlijnen 
ziet het bestand waar deze studie op is gebaseerd er als volgt uit: 

Criminele bedrijvigheid 
Het overgrote merendeel van de 55 zaakdossiers die in het kader van deze studie zijn 
bestudeerd betrof moorden die werden gepleegd in het circuit van de drugshandel. In 26 zaken 
ging het daarbij expliciet om de handel in hard drugs, in 10 van de dossiers werd (ook) 
expliciet gesproken over soft-drugs, en in 5 zaken ging het (ook) om handel en/of produktie 
van XTC. Overigens bleek de dader, het slachtoffer of de groepering waarin deze 
participeerden vaak actief in tal van criminele activiteiten: er waren moorden waar slachtoffer 
en/of dader zich (ook) bezig hielden (of hadden gehouden) met afpersingspraktijken (9 
dossiers), met prostitutie (8 dossiers), overvallen (7 dossiers), heling (5 dossiers), diefstal (4 
dossiers), handel (4 dossiers), autohandel (5 dossiers), wapenhandel (4 dossiers), 
vrouwenhandel (2 dossiers), gokken (2 dossiers), financiele fraude (2 dossiers), smoklcel van 

4  Met name in de rote steden, war het verloop onder politiemensen root is, bleek dat lang niet altijd mogelijk 
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goederen (2 dossiers), smokkel van mensen (2 dossiers), vals geld (2 dossiers), en witwassen 
(1 dossier). Na bestudering van de dossiers viel lang niet altijd te zeggen in hoeverre een 
moord aan een specifieke criminele activiteit gerelateerd moest worden. 

Daders en verdachten 
In 24 van de bestudeerde dossiers was de zaak tot een oplossing gekomen en waren de daders 
bekend: ofwel omdat ze de moord in een verhoor bekenden, ofwel omdat er zodanig bewijs 
tegen hen bestond. (In vergelijking met het o.a. door Van den Eshof genoemde 
oplossingspercentage van 20% voor liquidatiemoorden zaten er in mijn selectie 
verhoudingsgewijs veel opgeloste zaken: dit vanuit de aanvankelijke gedachte dat zo'n 
afgeronde zaak een duidelijker beeld zou verschaffen). In 9 dossiers was er gedurende het 
onderzoek een verdachte aangehouden; in 9 dossiers waren er (sterke) vermoedens in de 
richting van bepaalde personen; en in 13 dossiers bleef de dader onbekend. Dan was er 
hoogstens een indicatie van een dadergroep. In 13 dossiers waren er meer daders, dat wil 
zeggen, meer personen oefenden geweld uit op het slachtoffer of waren doelbewust — en niet 
enkel als toevallige getuige — aanwezig bij de executie van het slachtoffer. Een zaak bleek bij 
lezing van het dossier een ontvoeringszaak te zijn waarbij geen dodelijke slachtoffers vielen. 
Deze zaak is om die reden verder buiten beschouwing gelaten. 

Het meest opvallend — maar niet echt onverwacht — was dat in de mij aangereikte 
dossiers de daders en verdachten in alle gevallen mannen waren. De vrouwen die ik in de 
dossiers als getuigen tegen lcwam waren vrijwel zonder uitzondering moeders, echtgenotes, 
vriendinnen of "concubines" (zoals het in een van de dossiers heette) en prostituees. In een 
Nigeriaanse ontvoeringszaak speelde een vrouw een rol van beim& in vier gevallen waren 
vrouwen de uitloksters/opdrachtgeefsters voor een moord; in twee gevallen waren vrouwen 
katalysator van jaloezie tussen dader en slachtoffer; in een geval werd een vrouw 
aangehouden voor het verbergen van de dader. Hier dient zich evenwel direct de vraag aan in 
hoeverre de volstrekte afwezigheid van vrouwelijke daders in de aangeleverde rapportages de 
bias van de politieambtenaren die met de zoekopdracht werden belast weerspiegelt: het is 
immers niet ondenkbaar dat moordzaken met een vrouwelijke dader sneller als evidente niet-
liquidatie werden bezien. 

De gemiddelde leeftijd van de daders en verdachten in de door mu j bestudeerde 
dossiers was 27 jaar. Er was een dader van 56 en eon van 50, de rest was aanzienlijk jonger. 
Er was een dossier waarin twee minderjarige daders (15 en 16 jaar) figureerden. Het hier en 
daar geopperde idee dat juist minderjarigen worden ingezet voor moord, aangezien zij een 
mindere straf opgelegd zouden krijgen in het geval van arrestatie, kon door de mu j aangereikte 
zaken niet worden bevestigd. 

De etnische achtergrond van de daders/verdachten in de (tot nu toe) bestudeerde 
zaakgevallen was als volgt: bij 42 zaken waren in totaal 72 daders en/of verdachten bekend 
(of in beeld) van wie de etnische achtergrond kon worden vastgesteld. Het ging daarbij om 14 
Turken; 10 Nederlanders; 8 Chinezen; 7 Joegoslaven; 6 daders uit de voormalige Sovjet Unie; 
5 Antillianen; 5 Surinamers; 5 Britten (waaronder een Jamaicaan); 3 Colombianen; 2 
Dominicanen; 2 Marolckanen en vervolgens zaken waarin een Pool, een woonwagenbewoner, 
een Angolees, een Algerijn en een Kaapverdiaan als dader of hoofdverdachte werden 
aangemerkt. Het is opmerkelijk dat in die zaken waar sprake was van meerdere daders, de 
daders meestal eenzelfde etnische achtergrond hadden (zie figuur 11). In slechts 5 dossiers 
ging het om een moord waarbij verschillende daders met een verschillende etnische herkomst 
betrokken waren: in een zaak werkten een Marokkaan en een autochtone Nederlander samen, 
in een zaak twee Dominicanen en een Colombiaan, in twee zaken Surinamers en autochtone 
Nederlanders, en tenslotte was er in een dossier sprake van een waarlijk "multi-etnische 
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Nederlander 	 Nederlander  
Nededander 	 Nederlander  
3 Nederlanders 	 Nededander  
Nederlander 	 Nederlander  
2 Nederlanders + Surinamer 	 Nederlander  
Nederlander + Maroldcaan 	 Marolckaan  
Nededander + Maroldcaan 	 Marolckaan  

Turk 	 Turk  
Turk 	 Turk  
Turk 	 2 Turken 

moord", waarbij een Antilliaan, een Kaapverdiaan, een Angolees, een Surinamer en een Turk 
gezamenlijk een Surinaamse drugdealer van het leven beroofden. 

In de 42 zaakdossiers waar een dader of verdachte in beeld was figureerden 15 
passanten, d.w.z. personen die geen ingezetenen waren in Nederland (het ging hier in de 
meeste gevallen om huurmoordenaars die voor de "klus" naar Nederland waren gehaald) en 
15 illegaal in Nederland verblijvende personen. Bij 4 daders ging het om asielzoekers. 

Uit opmerldngen in de verhoren lcwam naar voren dat ten minste 13 daders reguliere 
drugsgebruikers waren. 

In 17 dossiers onderhield(en) de dader(s) enkel relaties in het lokale criminele milieu 
van de stad waar zij woonden of verbleven. Het ging hier veelal am "grammen-dealers", 
helers, dieven, of souteneurs. In 10 dossiers leek de dader (ook) bovenlokale contacten te 
onderhouden, was hij bijvoorbeeld meerdere malen betrokken bij criminele projecten buiten 
de eigen woonplaats zoals roofovervallen of afpersingen. In 13 dossiers was er sprake van een 
dader met (ook) intemationale connecties. Het ging in dat laatste geval om personen die als 
koerier of organisator betroklcen waren bij een intemationale drugslijn, of zich met 
mensensmoklcel, vrouwenhandel, wapenhandel en andere, grensoverschrijdende activiteiten 
bezig hielden. In 2 dossiers waar een dader of verdachte in beeld was viel het netwerk war de 
dader deel van uitmaalcte niet te reconstrueren, of waren er geen aantoonbare relaties met het 
criminele milieu. 

Slachtoffers 
In de 55 dossiers die ik heb bestudeerd vielen in totaal 57 slachtoffers. Als gezegd ging het in 
een dossier om een ontvoering. Slechts in 3 gevallen ging het am een dubbele moord. Voor de 
opmerking van "een anonieme advocaat" in de Volkskrant 5  dat in het huidige geweldsklimaat 
in de onderwereld "vaak hele bendes tegelijk" worden uitgeschakeld is dan oak geen 
aanwijzing te vinden in de dossiers. 

De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 35 jaar en ook hier betrof het enkel en 
alleen mannen. Blijkens een dossier lag het weliswaar in de bedoeling de vriendin van het 
slachtoffer eveneens te doden, mar de vrouw overleefde op wonderbaarlijke wijze het 
nekschot dat haar werd toegebracht. 

De etnische herkomst van de slachtoffers was als volgt: 16 Nederlanders (waaronder 
twee woonwagenbewoners), 9 Turken, 5 slachtoffers uit het voonnalige Joegoslavie, 5 
Chinezen, 5 slachtoffers uit de voormalige Sovjet Unie (waaronder een Georgier en een Let), 
5 Colombianen, 3 Surinamers, 3 Maroklcanen, 1 Dominicaan, 1 Ghanees, 1 Antilliaan, 1 
Israelier (van Turkse komaf), 1 Brit, 1 Jordanian De volgende tabel geeft een indruk van de 
mate waarin het slachtoffer en dader tot een en dezelfde etnische groep gerekend lcunnen 
worden. 

Figuur 11. Emische herkomst dader/verdachten en slachtoffer per zaak. 

Dader(s)/verdachten(o) Slat htoffer(s) 

' lie Volkskrant 12151 2000 
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Turk 	 1Caapverdiaan  
Turk 	 2 Colombianen  
2 Turken 	 Woonwagenbewoner  
3 Turken 	 Nederlander  
3 Turken 	 Maroldcaan  

Antilliaan 	 Antilliaan  
Antilliaan 	 Turk  
2 Antillianen 	 Turk  
Antilliaan + Kaapverd. + Angolees + Turk + Surinamer 	Surinamer  

Georgier 	 Georgier  
2 Georgiers 	 Maroldcaan  

Rus 	 Rus  
Rus 	 Let  
Rus (Tsjetsjeen) 	 Nederlander  

Pool 	 Rus  

Joegoslaaf 	 Joegoslaaf  
Joegoslaaf 	 Joegoslaaf  
2 Joegoslaven 	 Joegoslaaf  
3 Joegoslaven 	 Joegoslaaf  

Chinees 	 Chinees  
Chinees 	 Chinees  
3 Chinezen 	 Chinees  
3 Chinezen 	 2 Chinezen  

Surinamer 	 Surinamer  
2 Surinamers 	 Nederlander  

2 Britten 	 Brit  
3 Britten (waaronder 1 Jarnaicaan) 	 Surinamer  

Colombia= 	 Colombiaan  
Colombiaan 	 Dominicaan  
Colombiaan +2 Dominicanen 	 2 Colombianen  

Wooni,vagenbewoner 	 Woonwagenbewoner  

Algerijn 	 Nederlander 

Het merendeel van de slachtoffers had een reguliere verblijfsstatus in Nederland. In 4 dossiers 
ging het om mannen die geen ingezetene waren in Nederland, maar in Nederland op bezoek 
waren; in 11 dossiers ging het om illegalen en in 2 dossiers om asielzoekers. Voor wat betreft 
de slachtoffers was er in 12 dossiers sprake van reguliere drugsgebruikers. In 15 dossiers had 
het slachtoffer enkel relaties in het lokale criminele milieu, uit een gelijk aantal dossiers bleek 
dat het slachtoffer ook bovenlokale contacten onderhield. In 23 dossiers had het slachtoffer 
internationale criminele connecties. In een dossier had het slachtoffer geen aantoonbare 
connecties met criminele werelden. 

Plaats en Tijd 
De meeste moorden die ik heb bestudeerd (30 zaken) waren gesitueerd in een van de grote 
steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht). 11 moorden vonden plaats in een 
provinciestad, 13 in een landelijke gemeente. Van die moorden vonden er 16 plaats op de 
openbare weg binnen de bebouwde kom; 16 in een woning; 6 op de openbare weg buiten de 
bebouwde kom; 5 in een uitgaansgelegenheid; 5 in een park of bos; 4 in een parkeergarage;; 1 
in het kantoor van het slachtoffer en 1 op een industrieterrein. 

Voor wat betreft het tijdstip kwarn weinig opmerkelijks naar voren: van 16 moorden 
kon worden vastgesteld dat ze overdag werden gepleegd, 19 vonden plaats in de avonduren en 
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12 in de nacht. Uit twee dossiers bleek dat de bewuste moord werd gepleegd in de context van 
een feest. 

Modus Operandi 
Uit het grootste gedeelte van de mij aangereilcte dossiers (34 dossiers) viel op te maken dat er 
sprake was geweest van een min of meer duidelijke planning van de moord, zoals overleg 
vooraf tussen betrokkenen, het wegloldcen van het slachtoffer, ontvoering van het slachtoffer, 
het natrekken van diens gangen, of het gebruik maken van diens vaste gewoontes. Soms was 
die beraming het werk van een enkeling (7 dossiers), vaker echter gebeurde dat in 
samenwerking en overleg met anderen (26 dossiers). In een dossier, kon uit de modus 
operandi (het monteren van een autobom) worden afgeleid dat er sprake was geweest van 
planning, maar bleef de dader dan wel dadergroep onbekend. In iets minder dan de helft van 
de dossiers was er sprake van een opdrachtgever, in die zin dat het initiatief voor de moord 
door iemand anders werd genomen dan degene die de moord uiteindelijk tot uitvoering 
bracht. Overigens was dit fang niet altijd zonneklaar, en ging het in veel gevallen om een 
vermoeden van het onderzoeksteam. In 21 dossiers werd de moordenaar betaald voor zijn 
diensten. 

Figuur 2. liet al zien dat verreweg de meeste dossiers een moord met een schietwapen 
betroffen (40 dossiers). Verder werd (ook) gebruik gemaakt van steelcwapens (12 dossiers). 
Slechts in een klein aantal dossiers was er (ook) sprake van het doodslaan van een slachtoffer 
(4 dossiers), wurging (2 dossier) of het tot ontploffmg brengen van een born (1 dossier). In 
meerdere dossiers ging het om combinaties van moordtechnieken. Met 19 dossiers waarin 
sprake was van fysiek geweld voorafgaand aan de moord – waarbij het meestal gaat om een 
escalerende ruzie, in een enkel geval om marteling—lijIct een forse kanttekening geplaatst te 
moeten worden bij de "koelbloedigheid" die criminele afrekeningen eigen zouden zijn. 

Het is verder interessant dat van opzettelijke verminking, of bijzondere "markers" 
waarmee criminele groeperingen of etnische groepen hun "handtekening" op het lijk 
achterlaten .  – een folklore waarover in de politiebureaus nogal eens wordt gerept – niets is 
gebleken. Uberhaupt lijkt het moeilijk te spreken van een "etnische" modus operandi: alle 
groepen bedienden zich van schietwapens, en ook bij steken sprong geen enkele groep in het 
oog die zich bij voorkeur van het mes zou bedienen. 

In 10 dossiers leek de moordenaar zijn actie individueel te hebben uitgevoerd, en in 23 
dossiers werd duidelijk dat de moord werd gepleegd in samenwerking met (of in het 
gezelschap van) komuiten. Soms werd een slachtoffer van meerdere kanten onder vuur 
genomen, vaker waren er anderen om te helpen bij de vlucht, of om de uiteindelijke 
moordenaar in woord en daad bij te staan. Uit 9 dossiers viel op de maken dat de daders onder 
invloed van verdovende middelen verkeerden op het moment van de uitvoering van de moord. 

In een enkel dossier hadden de moordenaars hoogst waarschijnlijk een fout gemaalct 
en iemand anders dan het beoogde slachtoffer neergeschoten. 

De afronding van een moord was in 41 dossiers een simpele lcwestie van hit-and-run. 
1k heb geen aanwijzingen gevonden dat men bewust koos voor zichtbare, publieke plaatsen 
om – zoals veel is geopperd in de literatuur – aldus de gewelddadige reputatie van zichzelf of 
de groepering te etaleren. Slechts in 10 dossiers werd het lijk na de moord elders gedumpt. In 
3 dossiers was er sprake van het verpaldcen van het lijk, in 2 dossiers werd het lijk in het water 
gegooid, in 1 dossier werd het lijk verbrand. In drie dossiers meldde de dader zich na afloop 
van de moord bij de politie. 

Frustraties random een worksheet. 
Deze gegevens zijn primair bedoeld om een globaal overzicht te geven van de zaken die de 
basis vormen van de argiunenten die ik in de navolgende hoofdstulcken zal ontvouwen. Het 
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extrapoleren van deze gegevens voor het totale bestand van 223 zaken is volgens de regels 
van de kwantitatieve methoden Met geoorloofd; daarvoor had immers een a-selecte steelcproef 
genomen moeten worden. 1k kan dus alleen uitspraken doen die betrelcking hebben op de door 
mij onderzochte zaken: aanwijzen welke verschijnselen vaak en minder vaak voorkomen, 
welke mechanismen een rol lijken te spelen en welke relaties tussen verschijnselen significant 
lijken te zijn. 

Beperken we ons tot de opsommingen die hierboven gegeven zijn, dan vallen een 
aantal zaken direct op. Het gegeven dat er voomamelijk jonge mannen in de dossiers zijn 
tenig te vinden (zowel onder de daders als onder de slachtoffers) is een gegeven dat zozeer 
past binnen populaire vooronderstellingen over moorddadig en gewelddadig gedrag dat het 
om die reden nauwelijks nog tot reflectie uitnodigt. Toch is het op zijn minst opmerkelijk te 
noemen dat leeftijd en geslacht in hedendaags onderzoek naar criminogene factoren veel 
minder wordt meegenomen in analyses clan bijvoorbeeld etniciteit. Ook ik schiet hier in mijn 
verdere analyses te kort en verder onderzoek naar criminogene aspecten van leeftijd en 
geslacht lijkt mij alleszins gerechtvaardigd. 

Het meest in het oog springende gegeven in de etnische herkomst van daders en 
slachtoffers is dat de eerste en de laatste in de veruit de meeste gevallen tot een en dezelfde 
etnische groep gerekend lumnen worden. Er wordt, zo gezegd, weinig over de etnische 
groepsgrenzen heengeschoten. Dat gegeven stemt overeen met bevindingen van andere 
onderzoekers die de etnische basis van veel georganiseerde misdaad hebben onderstreept en 
zal deels verklaard moeten worden in samenhang met het gegeven dat misdadigers hun 
partners in de directe leefomgeving zoeken, alsook bij volksgenoten in den vreemde. Men zou 
er ook in indicatie in kunnen zien voor de relatieve geslotenheid van etnische groepen in de 
misdaad. In hoofdstuk 4, waarin de factor etniciteit centraal staat, zal ik hier nog op 
terugkomen. Daar zal ook verder worden stil gestaan bij het opmerkelijke gegeven dat van de 
21 dossiers waarin sprake was van een "huurmoordenaar" er 15 uit het buitenland werden 
"ingevlogen". 

Verder zijn er een aantal populaire aannames over liquideren die op grond van mijn 
bevindingen van de nodige vraagtekens moeten worden voorzien. Genoemd is al dat er bij 
meer dan een derde van de dossiers sprake was van fysiek geweld voorafgaand aan de moord. 
Dit gegeven leen dat liquidaties lang niet altijd de "Icille" moorden zijn waar ze voor worden 
gehouden. Vergelijkingen van liquidatiemoorden met "openbare executies", waarbij het 
publieke karakter van de moord een belangrijk aspect vormt van de communicatieve 
betekenis van de moord gaan eveneens in de meeste gevallen manic. Daarop wijst het 
veelvuldig voorkomen van moorden in de woning en op afgelegen plaatsen. Ook de volstrelcte 
afwezigheid van duidelijke markeringen op het lichaam van het slachtoffer wijst hierop. In de 
hiema volgende hoofdstulcken zal overigens duidelijk worden dat die communicatieve 
betekenis van liquidatiemoorden wel degelijk een cruciale rol speelt, maar die betekenissen 
worden bovenal gegenereerd in de geruchten en verhalen die door de moord worden 
getriggered of moeten gezocht worden in de "mededeling" die een moordenaar door middel 
van de moord aan zichzelf doet. 

Voor het overige moet ik echter bovenal vaststellen dat de poging een getalsmatig 
overzicht te produceren veelzeggender was in haar falen dan in de hierboven gepresenteerde 
opsommingen. Als gezegd had ik, om mijn tellen en turven te vergemalckelijken, mijn 
toevlucht genomen tot een worksheet, een software programma waannee gegevens in een 
schema kunnen worden ingevoerd en waarmee vervolgens eenvoudige berekeningen kunnen 
worden gemaakt en grafieken kunnen worden gegenereerd. Aanvankelijk was ik enthousiast 
over de mogelijkheden van het progranuna (toen het mij was gelukt figuur 1. te produceren 
betrapte ik mijzelf op de gedachte "net echt..."). Gaandeweg echter won mijn irritatie over de 
starre rechtlijnigheid van zo'n worksheet het van het gemak om met een klik van de muislcnop 
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totalen en gemiddelden van een variabele in beeld te lcrijgen. De gedachte dat deze 
overzichtelijke cellen, rijen en kolommen een representatie zouden moeten zijn van de 
werkelijkheden waarover ik in de dossiers had gelezen scheen mij steeds absurder toe. 

Ronduit gefrustreerd raalcte ik over de een-dimensionaliteit van "de variabele". Die 
eenheid van telling veronderstelt steeds weer dat jets of dit of dat is, maar nooit jets er tussen 
in. Een worksheet dwingt voortdurend tot onmogelijke keuzes: het is of "Surinamer" of 
"Nederlander", maar de "in Nederland opgegroeide zoon van een Nederlandse moeder en 
Surinaams-Hindoestaanse vader die overigens voornamelijk met Antilliaanse vrienden 
optrelct" kom je nergens lcwijt. Een moord is of "planmatig beraamd" of "impulsier, mar 
met een dossier waarin een aanvankelijk plan tijdens de uitvoering een hele andere kant op 
gaat kom je al in de problemen. En dan die Colombiaanse jongen die naar Nederland kwam, 
hier door andere Colombianen werd opgevangen, maandenlang werd gevoed, gehuisvest en 
gefeteerd, en vervolgens de suggestie lcreeg aangereikt dat als hij dan echt wat terug wilde 
doen, hij een wederdienst kon leveren in de vorm van moord. Moest deze jongen worden 
aangevinkt als "huurmoordenaar" of spreken we hier van "op eigen initiatief'? Naast 
onmogelijke keuzes dwong de opvoering van variabelen in mijn worksheet tot een 
"indildcing" van de werkelijkheden die in de dossiers stonden beschreven, en ook dat leidde 
voortdurend tot vertekeningen die ik niet voor mijn rekening wilde nemen. Neem de 
indiklcing van de performance van een moord tot de variabele "schieten". Dat levert een hoge 
score op, en schraagt dan al snel voorstellingen over liquidaties als zakelijke, lcille, 
koelbloedige moorden (tegenover het meer "drarnatische" en "intieme" in de zin van meer 
"lichamelijke" steken, wurgen of slaan). Mar er blijft in de variabele "schieten" niets over 
van het gegeven dat ik in individuele zaakgevallen naast kil berekende moorden met een 
schietwapen, ook dramatische, geexalteerde moordpartijen was tegengekomen die eveneens 
met een schietwapen werden gepleegd. En de foto's die ik had gezien van wat een 
schietwapen kan aanrichten in een menselijk lichaam leerde al helemaal dat "zakelijk" een 
nauwelijks geeigende kwalificatie is voor wat "schieten" met een mensenlichaam doet. 

Dit alles gold al helemaal voor al die gegevens waar ik was aangewezen op de 
uitlatingen van getuigen, CID-informanten, daders en verdachten, in het bijzonder over het 
motief: ik zag niet hoe ik de leugen, het onvermogen van het woord, het vermoeden, de 
speculatie of het gerucht met gefixeerde variabelen in beeld kon houden. 

Om deze problemen te ondervangen voegde ik eindeloos nieuwe variabelen toe aan 
mijn worksheet. Ik werd een beetje als die kaartenmaker uit het beroemde verhaal van Jorge 
Luis Borges, die de opdracht lcreeg een kaart van het keizerrijk te maken, mar zijn 
opdrachtgevers pas tevreden wist te stellen toen hij een kaart produceerde van schaal een op 
een. Ook mijn worksheet begon naar alle kanten uit te woekeren. Om aan de onmogelijke Of-
of keuzes te ontsnappen maalcte ik variabelen als "gemengde motieven" of "gemengde 
herkomst". Die kregen dan echter direct veruit de hoogste score, en ondermijnden de 
zeggingskracht van mijn schema. Bovendien ging ieder idee van overzicht ten onder in de al 
snel groteske omvang van de worksheet die allang niet meer op mijn beeldscherm paste en 
ook in de uitgeprinte versie om vele met plakband aan elkaar geplalcte A-4tjes vroeg. "Ja, ja," 
lieten enkele beter in de lcwantitatieve methode ingewijde collega's mij weten toen ik mij 
erover beklaagde, "de lcunst van de lcwantitatieve analyse is het indildcen van de gegevens. 
Het aantal variabelen moet natuurlijk wel overzichtelijk blijven!" 

Die opmerlcing maakte in ieder geval duidelijk waar mijn irritatie en frustratie over 
ging. Met het vooropstellen van de overzichtelijkheid tegen iedere prijs werd precies datgene 
geelimineerd wat mij in de loop van mijn onderzoek het meest had getroffen: de uniciteit van 
de gevallen, de mistigheid van criminele werelden, de onduidelijkheid omtrent de motieven, 
de onvolledigheid van de dossiers, de wispelturigheid van identificatieprocessen. Deze 
afwezigheid van houvast was het enige wat mij werkelijk als "de aard van het liquideren in 
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Nederland" had getroffen, maar juist dat gegeven loste volledig op in de rechtlijnigheid van 
mijn worksheet. 

- Een oude discussie 
De vele complicaties die opdoken bij een simpele inventarisatie van moorden die voor het 
label liquidatie in aanmerking komen, de onvolledigheid van het bestand, het niet-zeker-weten 
hoe de aangeleverde cijfers tot stand waren gekomen, en de frustraties rondom de worksheet 
deden mij afvragen of je in een presentatie wel moet kiezen voor de suggestie van exactheid 
die in iedere schematische voorstelling van zaken ligt besloten. Het gaat hier uiteraard niet 
enkel en alleen om de schema's van een worksheet, maar om het hele discours van de 
gangbare sociaal wetenschappelijke rapportage, waarin maatschappelijke verschijnselen zijn 
vervat in aan de wiskunde ontleende metaforen als "meten", "berekenen", "systematisch 
onderzoek", "variabelen", "parameters", "correlaties" en zo voort. Die vraag wat de meest 
geeigende vonn is om over sociale werkelijkheden te berichten is al vele malen gesteld. Wolf 
Lepenies beschreef in Ueber den Krieg der Wissenschaften und der Literatur. Der Status der 
Soziologie seit der Aufkleirung (1986) hoe deze kwestie is geworteld in de 
ontstaansgeschiedenis van de sociale wetenschappen die vanaf de late 18e eeuw hebben hun 
soevereiniteit ten opzichte van (en bestaansrecht naast) de literatuur hebben willen 
onderstrepen door de feitelijkheid van hun bevindingen af te zetten tegen de "verzonnen 
werkelijkheden" van de literatuur. Een steeds verdergaande mathematisering van het 
sociologische discours diende bovenal die waarheids-claim van de sociologen te schragen. 
Sociaal wetenschappelijke bevindingen waren niet zomaar een verhaal, maar de meest exacte, 
en daannee meest objectieve en werkelijkheidsgetrouwe weergave van de sociale wereld. 
Critici van deze tendens — Alvin W. Gouldner zou zeggen: de erfgenamen van de romantiek — 
hebben later fijntjes opgemerkt dat het toch wel wat merkwaardig is, die veronderstelling dat 
er een idioom zou bestaan waarin de werkelijkheid bij voorkeur beschreven zou moeten 
worden. Zygmund Bauman (1997) hekelde de retoriek van de positivistische sociale 
wetenschappen. Hij merkte op dat 

...theories tend to be shapely and shiny containers made to contain the oozy and 
muddy contents of experience. But to keep it there their walls need to be hard; they 
also tend to be opaque. It is difficult to see the contents of experience through the 
walls of theory. Often one needs to pierce the walls -- to deconstruct, to decompose 
them -- to see what they hide inside. 

Anderen wezen op de onuitgesproken ideologie die het discours van de becijferde 
werkelijkheid schraagt. Over de statistieken, modellen, schema's en getallen die door sociaal-
wetenschappelijke onderzoekers aan de man worden gebracht schreef Stuart Hall: 

Statistics — whether crime rates or opinion polls — have an ideological function: they 
appear to ground flee floating and controversial impressions in the hard, 
incontrovertible soil of numbers. Both the media and the public have enormous respect 
for "the facts"— hard facts. And there is no fact so "hard" as a number. (Hall 1978:9) 

En ook Bruce Kapferer keerde zich tegen de aanname that "method somehow transcends 
ideology, ignoring the possibility that it may hide what is the most ideological..." (Kapferer 
1983: 23). 

Voor een onderzoek naar criminaliteit, en wel in het bijzonder moord, zijn deze 
kritieken meer dan relevant. Classicistische modellenbouwers domineren het gangbare 
criminologisch onderzoek, niet in de laatste plaats omdat er vanuit de politiek, de samenleving 
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en de media een grote vraag is naar harde criminologische cijfers. Geen duidelijker voorbeeld 
van dit cijfer fetisjisme als de volgende passages uit de verhoren die plaats vonden in het 
kader van de IRT-rapportage. Als de voorzitter de criminoloog Cyrille Fijnaut vraagt hoeveel 
liquidaties hij is tegengekomen in zijn onderzoek naar Nederlandse criminele groepen geeft 
Fijnaut een dubbelzitung antwoord. Eerst betoogt hij uitgebreid dat het "heel moeilijk is daar 
een exact cijfer op te plaldcen, want zelfs als er in deze groepen doden vallen, is het altijd nog 
maar de vraag of het een liquidatie is of dat het een heel andere achtergrond, oorzaak, reden 
heeft dan een conflict in de eigen illegale operatie of in de verhouding tot andere groepen." 
Maar dan komt hij toch met een schatting op de proppen. 

— (Fijnaut:) Je spreekt in de Nederlandse verhoudingen tegenwoordig toch al snel over 
tientallen liquidaties. 
— (de voorzitter:) Hoeveel daarvan in Amsterdam? 
— (Fijnaut:) Ook dat is moeilijk te zeggen. Ms er al liquidaties zijn in de Amsterdamse 
scene, hoeven zij niet noodzalcelijkerwijs in Amsterdam te worden gepleegd. Zij 
lcunnen ook buiten Amsterdam worden gepleegd of in het buitenland. Het is daardoor 
moeilijk vast te stellen, ook voor de Amsterdamse politie. Zij is op een gegeven 
moment mensen kwijt, soms jaren. Het blijft dan vaak een open vraag of iemand 
geliquideerd is of dat hij de pint heeft gepoetst met een hoop geld. Men weet dat vaak 
niet.°  

Het is opmerkelijk te lezen hoe de wetenschapper Fijnaut door het aanhouden van de 
vragensteller in de hoek wordt gedrongen om cijfers te produceren. Harde cijfers. Hoezeer 
Fijnaut de zeggingslcracht van criminaliteitcijfers ook probeert te relativeren, de voorzitter 
lijlct vooral oor te hebben voor de mededeling "enkele tientallen", en vervolgt onverstoorbaar 
zijn speurtocht naar een exact, dat wil zeggen, cijfermatig beeld. Ook de criminoloog Frank 
Bovenkerk liet zich door diezelfde commissie verleiden tot wat hij later de "schijn" van de 
nauwkeurige becijfering zou noemen. Eenmaal op het pad van de becijfering beland, Meld de 
commissie hem daar ("anders blijven uw beweringen wel wat in de lucht hangen", wimp de 
voorzitter hem voor de voeten) en raakte de onderzoeker steeds verder verwijderd van de 
problematiek waar hij op grond van zijn onderzoek aandacht voor vroeg. 

— (de voorzitter) De cijfers die u nu heeft onderzocht bij de politie kunnen u niet tot 
de conclusie brengen dat u daarop het oordeel kunt baseren: enkele tientallen 
procenten van de volwassen Turkse mannen zijn bij de georganiseerde criminaliteit 
betrokken. 
— (Bovenkerk:) Precies! Die cijfers niet. Maar ik kan het wel op een andere manier 
beredeneren. 
—(de voorzitter) Wat zegt u? 
— (Bovenkerk) lk kan het wel op een andere miner beredeneren. 
— (de voorzitter) Maar de vraag was of wij cijfers hadden die deze redenering kurmen 
ondersteunen. 

(Bovenkerk) Nee, de cijfers uit dit bestand niet. Desondanks kan ik wel beredeneren 
dat er een groot aantal mensen bij betroldcen is. 
— (etc., etc.) 7  

Openbaar verhoor enguetecornmissie Opsporingsmethoden, Verhoor 1,6 september 1995. 

7  Openbaar verhoor enguetecommissie Opsporingsmethoden, Verhoor 28,25 september 1995. 
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Incidenten als deze leren dat kritieken als van Hall, Bauman en Kapferer serieuze aandacht 
verdienen. Hoeveel methodologische kanttekeningen er ook in een onderzoeksrapport worden 
gemaakt, de sociaal wetenschapper die zijn maatschappijbeeld vervat in aan de wiskunde 
ontleende metaforen treft maar al te vaak een publiek dat weigert de metaforen als zodanig te 
(h)erkennen (zo hij dit zelf al wel doet!). Men zoekt de validiteit van zijn beweringen niet in 
een reflectie op de vraag of aan de wiskunde ontleende beeldspraken wel geeigend zijn voor 
zijn onderzoeksonderwerp, maar in de nauwkeurigheid van de becijferingen. Voor de 
afnemers van zijn kennis zijn er beweringen die zijn vastgeklonken in een rotsbodem van 
exacte berekening en beweringen die een cijfermatige onderbouwing missen en daardoor "in 
de lucht blijven hangen". En in dat waardeoordeel is inderdaad een heel ideologisch 
programma terug te vinden: het vertoog van de precieze meting belooft dat de hardheid van 
rotsen meer waar is dan de ongrijpbaarheid van lucht. Dat vertoog belooft dat de 
onoverzichtelijke, wervelende complexiteit van de sociale werkelijkheid slechts buitenkant is. 
Dat de chaos niet meer is dan een eerste, oppervlakkige indruk. Dat daaronder een keurige 
wereld schuilgaat, die de rekenende sociaal wetenschapper in zijn staatjes en tabellen kan 
laten zien. Maar zeker waar het criminaliteit betreft is het misschien wel reeler het 
omgekeerde te beweren: waar de staatjes en tabellen een illusie van transparantie, overzicht, 
en orde scheppen (en daarmee de zoete droom van de controle, van een maakbare, 
beheersbare wereld overeind houden) verhullen ze de fluIditeit, ondoorgrondelijkheid en 
complexiteit van criminele werelden en de mensen die daarin verkeren. 

Het merkwaardige is dat criminologen deze problematiek als geen ander kennen en 
onderkennen. Het overgrote deel van criminologische studies baseert zich op bronnen van 
politie en justitie, en het vertekende beeld van de criminaliteit dat uit deze brormen naar voren 
komt is alom vastgesteld. Discussies over betrouwbaarheidsmaten, de externe validiteit van 
een databestand, de interne validiteit van de variabelen en de foutmarges in de berekeningen 
behoren tot de standaardopening van criminologische monografieen. Criminologen in 
wetenschappelijke instellingen en misdaadanalisten in de burelen van het politiewezen wijzen 
voortdurend op de diepe kloof die gaapt tussen coherente, afgeronde, puntsgewijze 
voorstellingen over criminaliteit in een tactisch analyse rapport, of de keurige overzichten en 
tabellen van een "criminaliteitsbeeld" of "monitor" enerzijds en de werkelijkheid die zo'n 
rapportage tracht te representeren anderzijds. Niet voor niets wordt de wereld van de misdaad 
(in de marges van het misdaadonderzoek) keer op keer als "jungle" voorgesteld. Niet voor 
niets omschreef Cyrille Fijnaut tij dens een voordracht voor de Amsterdarnse Vereniging van 
Criminalisten zijn speurtocht naar de Bende van Nijvel met veel verve als "een rondgang door 
het moeras", en bedienden Marcel Haenen en Tom-Jan Meeus zich eveneens van de metafoor 
van het moeras om de verstrengeling van politie en criminele werelden die bij de IRT affaire 
zichtbaar werd te omschrijven. s  Niet voor niets etaleerde een rechercheur in mijn bijzijn 
bijtende spot over een lezing over de georganiseerde misdaad in de regio Rotterdam-
Rijnmond, waar hij op een overhead-projector een "criminaliteitsbeeld" kreeg 
voorgeschoteld: een keurig schema van zestien groeperingen en subgroeperingen. "Ik kon 
alleen maar denken: gelooft u het zelf?", liet hij zich ontvallen. Niet voor niets 
problematiseren Kleemans, van den Berg en van de Bunt (1998) het statische, hierarchische 
oerbeeld van de georganiseerde misdaad en verkiezen zij te spreken over het dynamische en 
fluIde karakter van criminele netwerken. Niet voor niets merkte een hooggeplaatste 
politieambtenaar bij aanvang van dit onderzoek op: "...die liquidaties zijn gewoon de poep die 
naar boven komt in het criminele bedrijf, daar valt verder niet zo heel veel over te filosoferen". 

Dit alom verwoorde besef dat de overzichtelijkheid van het schema een bedrieglijke 
voorstelling van zaken geeft maakt het des te opmerkelijker dat criminologen een reeks voor 
de hand liggende vragen niet of nauwelijks stellen. Sluit de taal die we bezigen — de op een 

8  Het IRT-Moeras. Grote Ego 's en hun Vuile Oorlog (1996, Amsterdam: Balans). 
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ordening van gefixeerde eenheden gefocuste taal van het schematisch realisme — nog wel aan 
bij datgene wat we in beeld proberen te brengen? Is het niet hoog tijd voor de ontwikkeling 
van een altematieve epistemologie, nu de discrepantie tussen enerzijds de "moerassen", 
"jungles", beweeglijke "flu1de" relaties tussen criminele entrepreneurs en "poep" die 
onderzoekers van criminele werelden ontwaren en anderzijds de "the hard, incontroversible 
soil of numbers" zo zichtbaar is geworden? Heeft het positivisme ons Met veroordeeld tot de 
onmogelijke opdracht om de werelden die Monet ons heeft laten zien met de stijlmiddelen 
van Vasarely op te roepen? Reduceren we de gerede twijfel die criminaliteitscijfers aankleeft 
tot een kanttekening in de inleiding van een rapportage of positioneren we die gerede twijfel 
als een centraal gegeven in het onderzoek en gaan we op zoek naar de implicaties die dat heeft 
voor de inzichten die we genereren? Beperken we ons waar het de interne validiteit van 
variabelen betreft tot de opmerking "enige methodische ruis is onvermijdelijk" (zoals een 
methodologie-docent mij ooit voorhield in een cursus statistiek voor de sociale 
wetenschappen) of gaan we op zoek naar wegen om de complexiteit, uniciteit en 
zeggingslcracht van het individuele geval in beeld te houden? 

Een alternatief: het niet-zeker-weten als imaginaire ruimte. 

We must exercise extreme caution in our treatment of banditry because it is a 
phenomenon which is not only refractory to the investigations of the outside observer 
but is also concealed from the participant themselves. It is a phenomenon expressed 
through expressive silences, elliptical statements, grand mythical reconstructions and 
gestures, as well as ambiguity. Stories about bandits should be treated as texts to be 
deconstructed (Paul Sant Cassia 1993:787) 

Ik heb er nu al herhaaldelijk op gewezen: iedere criminologische onderzoeker die meer beoogt 
dan het opstellen van een grove populatie-parameter van de zaakgevallen, het weergeven van 
de locatie en het tijdstip van een moord, of de modus operandi (en iedere rechercheur die een 
moord in een bredere context wil plaatsen) botst vroeg of laat op de lcwestie waar Paul Sant 
Cassia in bovenstaand citaat op wees. Sant Cassia deed onderzoek naar de mythes over 
bandieten in Cyprus en andere delen van het mediterrane gebied, maar bij de processen 
verbaal die ik bestudeerde werd ik evenzo getroffen door veelzeggende stiltes, raadselachtige 
uitlatingen, grootse mythische reconstructies van bandietendaden uit het verleden en een 
alomtegenwoordige ambiguIteit die ik in mijn denken als het niet-zeker-weten ben gaan 
benoemen. 

Dit niet-zeker-weten is een splijtzwam onder iedere stellige bewering over het motief, 
over de waarom-vraag, over wat het is dat mensen tot moord drijft. Als zodanig is het een 
gegeven waar noch criminologen noch rechercheurs aan voorbij lcunnen. Belangrijker voor dit 
onderzoek, echter, is dat ook voor misdadigers zelf het niet-zeker-weten een onontkoombaar 
en onacceptabel gegeven is. Kim je echt van je partners op aan? Kim je er zeker van zijn dat 
de leveranciers bun afspraken nakomen? Komen de afnemers met geld over de brug? Zal de 
deal in een rip-deal ontaarden? Zal de witwasser zijn taak naar behoren vervullen? Houden 
individuele deelnemers aan een crimineel project bun mond? Spelen ze een dubbelspel met de 
concurrent of de politic? Overwegen ze voor zichzelf te begirmen? Zijn ze bestand tegen de 
verleidelijke deals die de politie hen biedt in ruil voor informatie en getuigenissen? Bij al deze 
lcwesties zijn misdadigers afhankelijk van vermoedens, inschattingen en vertrouwen. Net  als 
criminologen en rechercheurs moeten ook misdadigers hun richting zien te bepalen met het 
haperende kompas van het niet-zeker-weten. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het 
verschil tussen zeker-weten en niet-(zeker)-weten voor misdadigers het verschil kan 
betekenen tussen vrijheid en gevangenisstraf, of tussen leven en dood. 
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Noch criminologen, noch politie en justitie, noch misdadigers kunnen zich — ieder om 
hen moverende redenen — neerleggen bij de onzekerheid omtrent de werkelijkheid waarin zij 
opereren. Om hun beweringen, overwegingen en handelingen richting te geven, om hun 
inschattingen omtrent de beweegredenen en eventuele verborgen agenda's van de anderen 
enige grond te geven, dienen zij zich voorstellingen te maken van wat ik, bij gebrek aan een 
betere term, "de onderwereld" zal noemen. 

Hoe komen die voorstellingen tot stand en waar zijn ze op gebaseerd? Het beeld dat 
zich op grond van mijn onderzoek opdringt is dat het niet-zeker-weten rond een moordzaak 
een vacuum credert, een witte vlek die door alle betrokkenen wordt afgedekt met geruchten, 
vermoedens, gissingen, aannames, stereotyperingen, fantasieen, hypotheses, theorieen en 
ervaringskennis over wat "de onderwereld" is, welke normen en regels daar gelden, wat voor 
type mensen daar deel van uitmaken en wat je van die lieden te verwachten hebt. In het 
opvullen van dat vacuiim met voorstellingen over "de onderwereld" voegt zich bovendien een 
belangrijke vierde partij die bier niet ongenoemd mag blijven: de media. Al die groepen zijn 
bezig met wat de schrijver Salman Rushdie simpelweg picture-making heeft genoemd: 

Waking as well as sleeping, our response to the world is essentially imaginative, that 
is, picture-making. We live in our pictures, our ideas. I mean this literally. We first 
construct pictures of the world and then we step inside the frames. We come to equate 
the picture with the world (Rushdie 1992: 378) 

Ook Dwight C. Smith spreekt in zijn studie The Mafia Mystique (1975) over "plaatjes 
maken": 

The immediate purpose of using either "organized crime" or "Mafia" is to group a 
series of pictures into convenient categories for our minds to comprehend. Without 
them, we would be faced with a kaleidoscopic series of seemingly disparate events. 
With them, however, those events are channeled — or filtered — into a set of rapidly 
and easily identifiable pockets of knowledge. But those pockets of knowledge are 
more than convenient pigeonholes with easily recognized names. They are a particular 
set of categories that result from assumptions about how we should interpret actions 
around us. They tell us that one way of grouping the pictures in our heads is a more 
valid reflection of the real world than another way might be." (1975: 14) 

Antropologen zouden hier spreken over de constructie van een imaginaire ruimte, en 
misschien is dit wel een gelulddger term om "de onderwereld" ("het wereldje", "het milieu", 
"de penoze") te kenschetsen. Waar "plaatjes" een beeld suggereren dat af is, onderstreept het 
begrip imaginaire ruimte dat de assemblage van voorstellingen die we "de onderwereld" 
noemen voortdurend in de maak is: dat het afscherrnen van het niet-zeker-weten voortdurende 
imaginaire activiteit vereist. 

Bij criminologen — die immers het meest expliciet zijn in hun beschouwingen — is de 
constructie van "de onderwereld" het meest zichtbaar. Steeds weer lees je hoe hun 
beweringen over het waarom van crimineel geweld zijn ingebed in een paradigmatisch 
mensbeeld: de vele recente studies waarin wordt bepleit het aloude begrip van de 
georganiseerde misdaad te vervangen door criminele onderneming (crime as enterprise) 
karakteriseert de onderwereld als een schaduweconomie en de misdadiger als homo 
economicus. Zo'n beeld verschaft een grond logica (het streven van de criminele ondernemer 
naar winst maximalisatie) en daarmee een klare richtlijn om (bijvoorbeeld) gewelddadige 
actie te kunnen begrijpen. In nogal wat studies over criminaliteit en allochtonen komen we de 
geessentialiseerde Ander tegen: de gewelddadige actie van Chinezen of Joegoslaven of 
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Antillianen zou dan begrepen moeten worden tegen de achtergrond van de andere cultuur, 
waar nu eenmaal andere normen en waarden het doen en laten van mensen bepalen. De homo 
honoris is een subcategorie van deze geessentialiseerde Ander: maar ook hier zien we hoe een 
gepostuleerd eer en schande complex in de betreffende cultuur een grond logica verschaft om 
gewelddadig handelen te duiden. 9  

Bij politic en justitie zijn voorstellingen over de "onderwereld" minder geexpliciteerd, 
maar in de gespreldcen die ik met hen voerde gaven ook zij er blijk van de onderwereld op te 
vatten als een gemeenschap met eigen regels en normen, een eigen moraal en een eigen 
strafsysteem. Ben goed voorbeeld zijn de uitspralcen van een advocaat over de motieven die 
een rol zouden hebben gespeeld bij de liquidatie van Henry D. een "grote jongen" in 
Nijmegen. Deze toperimineel was een goede vriend en zakenpartner van een zekere Willem 
de V., die een informantenrol had gespeeld. De advocaat merkt naar aan1eiding daarvan op: 

lk kan me heel goed voorstellen dat het criminele milieu heeft gedacht "als de V. met 
de politic praat dan is het heel goed mogelijk dat D. ook isiformatie geefl; laten we dus 
maar geen risico nemen. 10  

Dat ook misdadigers doende zijn het onhandelbare en richtingloze niet-zeker-weten af te 
schermen door de onderwereld het aangezicht te geven van een gemeenschap met haar eigen 
regels, waarden en normen leren de vele verhoren van verdachten en getuigen die ik in het 
kader van dit onderzoek heb gelezen. Soms spralcen getuigen letterlijk in de wij-vorm ("Wij in 
het milieu vonden het ook wel vreemd water is gebeurt, en we zijn nu zelf oak aan het spitten 
naar de achtergronden van deze zaak..."), vaker werden er simpelweg gedragscodes 
geponeerd waaraan een ieder zich zou houden. Een getuige vertelde de agenten die hem 
verhoorden: 

U moet goed begrijpen dat het systeem in onze wereld anders is. Het is een gunst dat 
je een schuld mag terug betalen. Als je niet kan betalen dan then je voor de 
afgesproken datum contact op te nemen over het feit dat je niet betalen kan. Ms je dat 
niet doet en ze moeten naar jou komen dan lig je al een stap achter. Je krijgt dan 50 of 
25 procent boete. Al zou je op die dag nog willen betalen, dat kan dan al niet meer. 

De dossiers boden ook nog andere, minder voor de hand liggende aanwijzingen dat 
misdadigers doende zijn "de onderwereld" te benoemen en hun gemeenschap een gezicht te 
geven. De foto's die werden gemaalct op de plaats delict van een moord in café Het Baasje — 
een verzamelplaats van Arnhemse misdadigers — waren in dit verband veelzeggend. Aan de 
muur van het etablissement hing een poster van Mona Lisa met een forse joint tussen haar 
lippen. Ook ontwaarde ik een sierbord waarop een sulckelige, bromsnor-achtige agent achter 
boeven aanrent. Vooraan in de bak met CD's achter de toog stond een CD van de Blues 
Brothers ("Jail-House Rock"). Aan een andere muur hing een groot wit vel papier waarop met 
dildce zwarte viltstift stond geschreven: "PAS OP! HIER WORDT GEJAAGD!" (een wel 
heel macabere tekst als je je realiseert dat er op het moment dat de foto's werden gemaakt een 
vermoorde man op het damestoilet lag). Ben nog opmerkelijker voorbeeld van wat iedere 
antropoloog herkent als een "symbolische constructie van gemeenschap" (Cohen 1985) was 
de luisterrijke ter aarde bestelling van de Amsterdamse misdadiger Sem Klepper in de herfst 
van 2000. Deze ware crime pride parade werd in de Telegraaf als volgt beschreven: 

9  Aaron Cicourel spreelct over deze postulaten als tacit knowledge, dat wil zeggen, "the researcher's implicit model of what is going on" 

(1976:9). 
NRC Handelsblod 16/09/00 
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van: 

Sem Klepper, een vooraanstaand lid van de Hell's Angels en gerekend tot de absolute 
misdaadtop, werd gisteren op maffia-achtige wijze compleet met siervuurwerk en 
muziek uit de beroemde misdaadfilm The Godfather ter aarde besteld. Vrienden 
droegen hem naar zijn laatste rustplaats. 11  

Een analyse van de verbeelding van de onderwereld in de hedendaagse populaire cultuur 
(belletterie, film, televisie-series, rap-songs, graffiti, cartoons) en de media zou een forse 
studie op zich vereisen. Het staat echter buiten ldjf dat de media en de amusementsindustrie 
een heel eigen rol spelen bij de invulling van het niet-zeker-weten met voorstellingen over 
wat de onderwereld is, wie daar wonen, en wat eigen is aan die lieden. In een interessante 
beschouwing over de wijze waarop de media en de amusementsindustrie inspelen op het 
gegeven dat de gegoede burgerij veel van haar irrationele en arnorele verlangens projecteert 
op "de onderwereld" spreekt Mike Presdee over de "commodification of violence and crime". 
"The consumption of crime", zegt deze socioloog, "becomes a blissful state of "non-
responsibility", a sort of never-ending "moral-holiday" where we can enjoy in private 
immoral acts and emotions" (Presdee 2000:63-64). De wijze waarop onlangs een 
computerspelletje in een advertentie werd aangeprezen levert bier een sprekend voorbeeld 

Gangsters is de hoogst binnengekomen titel op de pc-cd-rom games lijst. Deze 
strategic-game speelt zich af in Chicago 1920, de tijd van de drooglegging. Dat 
betekent veel afpersing, bedreiging, liquidaties op straat en massale bende-oorlog. In 
deze gewelddadige game speel je de rol van een maffia-baas die als `da boss' beschikt 
over leven en dood. 12  

Ook deze voorstellingen worden ingezet om de imaginaire ruimte die door het niet-zeker-
weten is gevormd te vervangen door klip-en-klare voorstellingen over de onderwereld. 

Laat deze bespreking van de wijze waarop achtereenvolgens criminologen, politic, 
misdadigers en de media voorstellingen over "de onderwereld" produceren vooral niet de 
indruk wekken dat het bier om geIsoleerde voorstellingswerelden gaat. Als jets duidelijk 
wordt dan is het wel dat de constructie van "de onderwereld" een gezamenlijk proces is. De 
begrafenis van Klepper met zijn verwijzingen naar de wereld van de film, of de inrichting van 
het penoze café in Arnhem wezen er al op: er zijn voortdurend kruisbestuivingen gaande 
tussen de voorstellingen van criminologen, politic, misdadigers en media — zozeer dat je 
meestal niet meer weet waar je nu eigenlijk mee te maken hebt. Een drietal mechanismen die 
in dat voortdurende proces kunnen worden onderscheiden bieden goed zicht op die 
gezamenlijkheid: blowback, mimese en een procede dat ik bij gebrek aan een betere term 
maar "fictionering" zal noemen. 

Blowback 
Het verschijnsel dat wel blowback wordt genoemd kwam het duidelijkst naar voren in een 
uiteenzetting door een Rotterdamse rechercheur die betrokken was bij een grote moordzaak in 
1995. Hij vertelde dat het onderzoeksteam deze zaak heel lang en grondig had "door-
gerechercheerd". Ze hadden veel getuigen rondom het slachtoffer gehoord, en het ging daarbij 
in veel gevallen om mensen die tot hetzelfde criminele milieu als het slachtoffer behoorden. 
Op een gegeven moment merkten de rechercheurs echter dat ze in de verhoren hun eigen 

De Telegraaf, 18/10/2000. 
12  Uit de i-mail sectie van De Telegraal 

37 



hypotheses over de achtergronden van deze zaak teruglcregen van de getuigen. De 
rechercheur: 

Als je in een verhoor verder wilt komen lam jeer op een gegeven moment niet 
omheen om jets van je vermoedens los te laten. Maar die informatie wordt vervolgens 
mee teruggenomen in het milieu, en je moet weten, daar wordt eindeloos geluld. Het 
kan dus heel wel zijn dat volgende getuigen die worden gehoord jouw hypotheses in 
hun blik op de zaak hebben verwerkt. Het gevolg is dat je op het laatst niet meer weet 
of je tips aan het natrekken bent of dat je in een cirkeltje je eigen gedachten naspeurt. 

Thomas Naylor wijst er op dat dit verschijnsel zich uitstrekt naar het domein van de media 

Faulty information, which an informant may genuinely believe, might be accepted in 
good faith by the police. It is then taken up by the media which simplifies and 
exaggerates to feed the public's insatiable appetite for crime stories. That misleading 
intelligence, sometimes "confirmed" by criminologists, cannot only re-enter and shape 
the criminal culture itself, but also influence police efforts in ways that reinforce the 
original misinformation" (1997:1-2) 

Ook in Nederland is er zo'n cirkelgang van vermoedens en hypothesen terug te vinden in het 
communicatieve verkeer tussen misdadigers, criminologen en de pers. Uit verschillende 
dossiers werd duidelijk dat misdadigers de publikaties van misdaadjoumalisten nauwgezet 
volgen. Er werd door getuigen en verdachten herhaaldelijk gewag gemaakt van programma's 
als die van Peter R. de Vries of "Opsporing Verzocht" (en een rechercheur voegde daar aan 
toe: "....als de misdaad die je hebt begaan in Peter. R. de Vries' programma is genoemd stijgt 
je aanzien in de bajes, dan ben je een grote jongen"). In de volgende hoofdstuldcen zullen er 
nog voorbeelden volgen van verdachten in een moordzaak die daags na de moord al met 
kranteknipsels over de lijkvinding van het slachtoffer op zak rondliepen. Misdaadjournalisten 
als Bas van Hout en Bart Middelburg pronken met hun contacten met onderwereldfiguren, en 
de eerste beschrijft uitgebreid welke repercussies Middelburg's publikaties hadden voor het 
doen en laten van diezelfde onderwereldfiguren. Waar die informatiestromen over en weer toe 
leiden leert een voorbeeld uit het levensverhaal van Thea Moear, jarenlang de rechterhand van 
drugsbaron Klaas Bruinsma. Aan Bart Middelburg legt zij omstandig de criminologische 
trouvaille uit dat liquidaties een vorm van archalsche conflictbeslechting zijn: 

Je lcwam heus niet zomaar op dat lijstje [Bruinsma's hit-list], dan moest er echt wel 
wat gebeurd zijn. Het grote punt is natuurlijk dat wij niet naar de politie kunnen lopen 
als we worden gepilct. Dat weet die pildcer ook. Als je het er bij laat zitten, dan waist 
binnen de kortste keren de hele stad over je heen" (Middelburg 2000:147). 

Wie praat hier nu wie na? Wie souffieert hier wie? Wie bedient zich van wiens kennis? Die 
vragen spelen voortdurend op als je de noties over "de onderwereld" wilt analyseren. En 
meestal is er simpelweg geen antwoord op die vragen, enkel de vaststelling dat criminologen, 
criminaliteitsbestrijders, misdadigers en journalisten rond dezelfde troebele vijver zitten te 
hengelen, om er soms de vis uit te vissen die ze er zelf in hebben uitgezet. 

Mimese 
In mimese wordt napraten tot nadoen. Ook zie je hoe mensen spelen met de gedachte de 
Ander te zijn. Antropoloog Michael Taussig spreekt in zijn studie Mimesis and Alterity 
(1993) over mimese als 
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...a space between (...) in which it is far from easy to say who is the imitator and who 
is the imitated, which is copy and which is original" (Taussig 1993:78). 

Die onmogelijkheid een onderscheid aan te brengen tussen dat wat echt "des onderwerelds" is 
en dat wat na-maalc is speelt ook voortdurend op in de door mij bestudeerde dossiers. Het 
misschien wel duidelijkste voorbeeld vond ik in een Haarlems dossier. Toen een van de 
verdachten in deze moordzaak werd gevraagd waarom hij een wapen had aangeschaft 
antwoordde deze kort maar krachtig: "Ik vond dat wel crimineel-achtig". De jongeman liet 
zich er verder niet over uit wat dat "crimineel-achtig" voor hem betekende, in welk plaatje 
van een-man-met-een-wapen hij zichzelf wilde onderbrengen. Andere dossiers lieten daar 
echter het nodige over zien. De bijnarnen die ik herhaaldelijk in de dossiers tegenkwarn 
spraken duidelijke taal: "Rambo", "Scarface", "Killer", "Rebel", "Shogun", namen van de 
grote boeven uit de wereld van het stripboek, de televisie-serie, en de film. Het mimetische 
proces is bij uitstek getekend door het gegeven dat deze Nederlandse would-be Rambo's op 
hun beurt weer stof zullen leveren voor nieuwe criminele filmhelden... 

Dwight Smith heeft dit mimetische proces beschreven in zijn onderzoek naar het beeld 
van de maffia. Iedere criminele groep heet nu al gauw maffia, zei Smith, die in de VS niet 
alleen verwijzingen vond naar de Siciliaanse maffia, maar ook naar de Terse maffia, de Duitse 
maffia, de Poolse maffia, de Russische maffia en de Chinese maffia. Smith concludeerde: 

We call them "mafia's" because the name already has threatening connotations. In 
doing so, we are like superstitious natives who adopt an attitude of bravado by using 
the devil's name with impunity and simultaneously create a sense of familiarity that 
reduces his threat. A classic process of reinforcement follows, as those to whom the 
label has been applied adopt it as a badge of group identification and begin acting as if 
its larger connotations were applicable to them" (1974:5). 

In een Rotterdams dossier vond ik bier een treffend voorbeeld van. Het ging bier om een 
Turkse man die net twee landgenoten in een koffiehuis had doodgeschoten. Geschokt door 
zijn eigen daad rende hij ontredderd en in paniek door de straten van de stad om op een 
gegeven moment bij een willekeurige woning aan te bellen. De verbijsterde bewoners 
vertelden in een getuigenverhoor tegen de politic: "Hij bleef maar roepen: ik ben de Turkse 
maffia! Er is geschoten! De maffia, bel de politic!" 

Mimese is echter niet enkel terug te vinden in de poses van misdadigers die 
"crimineel-achtigheid" nastreven, of hun daden in beschikbare sjablonen onderbrengen. Wat 
te denken van de opmerkingen van criminoloog Maurice Punch in zijn etnografische studie 
van de politic in de Amsterdamse Warmoesstraat? 

...de directe betrolckenheid in buurten voor de mindere man en onderwereld-
subculturen houden in dat de politiecultuur nogal wat overneemt van de humor, het 
taalgebruik en de onbehouwenheid van het masculine waardensysteem van de lagere 
klassen. Het blootstaan aan seks, drinken, goldcen, geweld en de geinstitutionaliseerde 
nadruk op fit en hard lumen zijn leiden tot een informele cultuur die ruw, smerig en 
agressief is, die harde wetshandhaving goedkeurt en die mannengrappen, vulgaire 
humor en het beweerde "machismo" van auto's, wapens en het uniform toejuicht. Men 
kan de sfeer van de wereld van de surveillant zien als open voor de cultuur van de 
"dolcken, de baralcken en het slagveld" (Maurice Punch 1979:26) 
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En wat te denken van de opmerking dat "in het eindrapport van de commissie-Van Traa nog 
eens wordt bevestigd wat vorig najaar tij dens openbare verhoren al bleek. (...) De politie heeft 
solistisch geopereerd en is - in een poging een goed beeld te krijgen van de zware misdaad, 
lees: de drugshandelaren - dezelfde activiteiten gaan uitvoeren als criminelen." (Marcel 
Haenen en Tom-Jan Meeuws in NRC Handelsblad)? Ook hier vervagen de grenzen tussen wat 
echt is en wat na-doen is. Zelf trof ik in de politiebureaus en in de wandelgangen van het 
criminologisch bedrijf keer op keer politiefunctionarissen en wetenschappers die met zeker 
ontzag spraken over de "echte boeven". Een goed voorbeeld was de Amsterdamse 
rechercheur bij wie ik navraag deed over hoe ik de rol en het gewicht van een getuige in een 
liquidatiezaak moest inschatten. Hij sprak uitgesproken misprijzend over de betroldcene als 
"de grootste suldcel die de wereld ooit gezien heeft". Kijk, liet de rechercheur in kwestie 
weten, die man Meld zich weliswaar met criminele zaken bezig, maar dat stelde helemaal 
niets voor. Hij had niet meer antecedenten dan onverzekerd rondrijden. Nee, dan die 
Joegoslavische huurmoordenaar die hij eens in een gevangenis in Utrecht had moeten horen. 
Die had er al een aantal omgelegd. Zijn landgenoten schoot hij voor geld neer, maar zijn 
Maroldcaanse medegedetineerden zou hij het liefst zo omleggen. Aardige vent trouwens, die 
Joegoslaaf. Het was, zo zei de rechercheur, een vrolijke bedoeling geweest daar in het gevang. 

"Fictionering": de vermenging van feit en fictie 
Als je in een grate Amsterdamse boelchandel op zoek gaat naar de boeken van Bart 
Middelburg, Frank Bovenkerk, Bas van Hout, Marcel Haenen en andere misdaadonderzoekers 
word je eerst verwezen naar de afdeling fictie, en vervolgens naar het plankje True Crime. Het 
is een van de gegevens die ik wil vangen met het begrip "fictionering". Met die (lelijke) term 
wil ik wijzen op die merkwaardige bevinding dat niet alleen de werkelijkheid het materiaal 
aandraagt voor de fictie van films, literatuur en zo voort, maar dat die ficties op hun beurt de 
interpretatieve kaders bieden om de werkelijkheid in onder te brengen. Dat gegeven is 
eigenlijk al ge1mpliceerd in de verschijnselen die ik als blowback en mimese omschreel Hier 
wil ik wil de aandacht vestigen op een aantal opmerkelijke bevindingen in de politiebureaus 
die suggereren hoe rechercheurs zichzelf en hun werlczaamheden ten tonele voeren "als ware 
het fictie". 1k denk daarbij aan de opgewondenheid waarmee de komst van een cameraploeg 
van Opsporing Verzocht gepaard ging, aan een terloopse opmerking als "ik heb het 
zaakdossier voor je klaargelegd, ga maar lezen, het leest als een spannend jongensboek", of 
aan de grapjes die werden gemaakt bij het vermist zijn van een opgevraagd dossier: "daar zal 
die en die in zijn vrije tijd wel een roman van proberen te maken". Maar ik denk daarbij 
bovenal aan de bevinding dat sommige rechercheurs op een verloren moment op creatieve 
wijze gebruik hadden gemaakt van de ontwerp-mogelijkheden van een computer am een 
dossier het aangezicht te geven van een misdaadroman. "Moord in Café Het Baasje" staat er 
in sierlijke lcrulletters op het schutblad van het zaakdossier over een huurmoordenaar die een 
gehate figuur uit de Arnhemse onderwereld doodschoot in café Het Baasje. Het dag-tot-dag 
journaal van een moordzaak die speelde binnen een groepering die een drugslijn onderhield 
met Engeland toonde op het omslag twee zwarte, op elkaar gerichte revolvers, dreigend tegen 
de achtergrond van een dun uitgelijnde kaart van de Britse eilanden. 

Tezamen wijzen deze drie processen erop hoezeer je als onderzoeker toegang zoekt tot een 
imaginaire ruimte; hoezeer je te maken hebt met pogingen van mensen die doende zijn het 
niet-zeker-weten te vervangen door gepostuleerde stelligheden over het wezen van "de 
onderwereld" en de aard van haar bewoners. 

Dat besef vraagt om een andere epistemologie en om een ander toonzetting dan die 
welke gebruikelijk is in de sociaal-wetenschappelijke rapportage. Iedere vraag die we stellen 
over het motief van de dader, over het waarom van de misstappen die een slachtoffer later met 
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de dood moest bekopen, om nog maar te zwijgen over de inbedding van een moord in een 
specifiek crimineel project en de voorgeschiedenis die betrokkenen met elkaar delen voert 
onherroepelijk naar de imaginaire mimte die door het met-zeker-weten is gevormd. Dat niet-
zeker-weten dient centraal te staan in de analyse van de individuele dossiers. Dat niet-zeker-
weten is de tacit knowledge die mijn denken heeft gestuurd. De niet-zeker-wetende mens, de 
homo non sapiens, is het paradigmatische mensbeeld dat ten grondslag ligt aan de 
beschouwingen die ik in de volgende hoofdstuldcen zal presenteren. Die beslissing het 
drijfzand waarop de vele stellige beweringen over de onderwereld rusten voortdurend in beeld 
te houden is niet enkel de benisting in een gegeven dat zich niet laat ontkennen. lk ben er van 
overtuigd dat dit vertrekpunt uiteindelijk een meer werkelijIcheidsgetrouwe interpretatie van 
de verzamelde gegevens zal opleveren dan een stug vasthouden aan de conventies van de 
schematisch realistische rapportage. 

Conclusies 
Ik begon dit hoofdstuk met een reeks vragen over de onverenigbaarheid van mijn 
onderzoeksbevindingen en de gangbare modus van de sociaal-wetenschappelijke rapportage. 
Wat blijft er over van de "onderwereld" als je er de schijnwerpers van de Verlichting op zet? 
Wat blijft er over van de kameleontische gedaante van de verdachte wanneer het gebruik van 
variabelen tot eenduidige keuzes dwingt (leeftijd, geslacht, etnische herkomst, etc.)? Hoe 
houd je de ondoorgrondelijkheid van een zo misselijkmakende, existentiele en somber 
stemmende daad als moord in beeld in de opgeruimde cijfers van een kwantitatieve analyse? 
Hoe breng je de eis tot overzichtelijkheid in overeenstemming met het gegeven dat je als 
onderzoeker ronddoolt door de "fields of inexhaustable speculation" (Thoden van Velzen 
1995:711) die we "de onderwereld" noemen? 

lk heb betoogd dat de gangbare modus van het sociaal-wetenschappelijk 
onderzoeksrapport beantwoordt aan de maatschappelijke roep om helderheid en houvast. 
Maar de retoriek van het schematisch-realisme resulteert maar al te vaak in pseudo-exacte 
modellen van de werkelijkheid die de wezenlijke onduidelijkheid, onoverzichtelijkheid en 
blinde vleldcen in onze kennis (zo niet ontkennen, dan toch in ieder geval) verhullen. 
Opmerkelijk genoeg wees mijn onderzoek uit dat ook misdadigers worstelen met het gegeven 
van het niet-zeker-weten, en zich van zeer vergelijkbare strategieen bedienen om een 
omgangsvorm te vinden voor deze problematiek. Ook zij zoeken hun toevlucht tot een 
retoriek waarin de twijfel wordt uitgesloten. In die overlapping — het gegeven dat zowel 
onderzoekers als rechercheurs als misdadigers richting en houvast moeten zien te vinden in 
een ruimte die wordt getekend door onduidelijkheid, onoverzichtelijkheid en niet-zeker-weten 
— tekent zich een alternatief af voor een pseudo-feitelijke verhandeling over het liquideren in 
Nederland. Dat alternatief begint ermee het met-zeker-weten centraal te stellen. De opdracht 
is dan niet die onoverzichtelijkheid en onduidelijkheid weg te moffelen, maar juist 
voortdurend in beeld te houden, om vervolgens te onderzoeken hoe criminologen en politie 
maar bovenal de misdadigers zelf met dit onontkoombare gegeven omgaan. 
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2 'IF YOU MESS UP YOU CAN PAY OR DIE' 

Wezenlijk voor Bataille is (...) de notie van 
overtreding, niet als grensverleggend gedrag 
waarin bepaalde taboes worden doorbroken en 
verboden worden genegeerd, maar als een daad 
waarin het taboe tot stand komt, het verbod in 
zijn strengheid verschijnt en de grenzen worden 
getroldcen (Usselink 1994:30) 

Steeds weer hebben criminologen gewezen op het vitale belang van geweld in de 
georganiseerde misdaad. Zonder geweld geen georganiseerde misdaad, menen Dennis J. 
Kenney & James 0. Finckenauer. Zij stellen dan ook dat "...the use of violence or the threat 
of violence [is] essential to the definition of organized crime" (1995:28). Gary W. Potter & 
Michael D. Lyman zijn eenzelfde mening toegedaan: "...the use of violence is a hallmark of 
organized crime groups" (1997:8). Ook aan dit onderzoek lag de gedachte ten grondslag dat er 
een onlosmakelijke link bestaat tussen (dodelijk) geweld en georganiseerde criminaliteit. In 
1998 schrijven E.R. Kleemans, E. van den Berg en H. van de Bunt in hun rapportage over 
georganiseerde criminaliteit in Nederland: 

Een liquidatie vormt de ultieme reactie op problemen binnen het criminele milieu. 
Liquidaties kunnen een belangrijke indicator zijn voor ontwildcelingen binnen de 
georganiseerde criminaliteit. Daarom is de vraag naar de aard en omvang van dit 
verschijnsel in hoge mate relevant (1998:101). 

Hoe moet die onlosmakelijke band tussen (dodelijk) geweld en georganiseerde criminaliteit 
volgens criminologen worden begrepen? In een poging de bijzondere betekenis van geweld in 
de georganiseerde misdaad verder te expliciteren heeft Thomas R. Naylor opgemerkt: 

Of course, many other crimes involve acts (or the threat) of violence. Some such acts 
are purely gratuitous; some (as with armed robbery) are essential to the actual transfer 
of wealth. What differentiates the violence associated with organized crime is that it is 
structured and directed; and its objective is not to facilitate a once-and-for-all transfer 
of resources, but to enhance the organized crime group's position in an ongoing 
marketplace (1997:5) 

De kernbegrippen uit deze omschrijving — het geweld in de georganiseerde misdaad is 
structureel, doelbewust, en gericht op het veilig stellen dan wel de bestendiging van een 
crimineel project — zijn terug te vinden in vrijwel alle beschouwingen over het onderwerp die 
ik onder ogen heb gehad. Waar studies over moord en geweld in bredere zin nog wel aandacht 
vragen voor de expressieve aspecten van geweld, treedt bij de beschouwingen over geweld 
binnen de georganiseerde misdaad de homo economicus pur sang ten tonele. "Violence is 
used to facilitate criminal activities and to maintain monopoly control of markets' schrijven 
Kenney & Finckenauer (1995:28). Menachem Amir merkt op dat "...organized crime and 
criminal groups spread fear of violence within the community in which they operate. This is 
done in the service of definite purposes — to protect the organization, its individual members, 
its economic operations and specific enterprises, its "government" or hierarchical order and 
leaders, its territory (geographical) and business" (1995:90). Lyman & Potter stellen kort 
maar bondig: "When the interests of the organization are threatened, murder is commonplace" 
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(1997: 41). Ook een aantal van de reeds eerder besproken definities van liquidaties — de 
ultieme vorm van dit geweld — die in de Nederlandse criminologie zijn geformuleerd (zie pag. 
xx) sluiten naadloos aan bij de veronderstelling dat geweld in criminele ondememingen een 
structureel, doelgericht en marktpositie bestendigend karakter heeft. 

Veel van de dossiers die ik in het kader van dit onderzoek heb bestudeerd bevestigen 
de cruciale rol van (dodelijk) geweld in de georganiseerde misdaad. Ze laten echter 66k zien 
dat het "zakelijke" belang van (dodelijk) geweld in de georganiseerde misdaad niet zonder 
meer mag worden vertaald in het populaire beeld van criminele entrepreneurs die in rokerige 
achterkamertjes kille berekeningen maken hoe de moord op deze of gene hun handel kan 
veilig stellen. Met andere woorden: een nadere beschouwing van de individuele zaakdossiers 
leert dat de gevolgen van crimineel geweld the onderzoekers op afstand ontwaren (meestal) 
niet het motief vormen voor de individuele moordenaar. In het volgende hoofdstuk, waarin de 
trigger conditions van liquidaties worden besproken, zal ik uiteenzetten dat moord steeds 
weer primair een emotionele aangelegenheid blijkt te zijn, en dat de moorden die onder de 
noemer "liquidatie" zijn gegroepeerd in dat opzicht geen uitzondering zijn. De meeste mensen 
die mijn dossiers bevolken beramen een moord omdat ze zich bedonderd weten, omdat ze 
zich in hun eer aangetast voelen, omdat ze door toedoen van anderen in de problemen zijn 
gekomen, omdat ze door paniek bevangen, of wraaklustig zijn en niet "to facilitate criminal 
activities" of "to maintain monopoly control of markets". Met deze ontkoppeling van 
criminologische verklaringsmodellen en individuele motieven is niet gezegd dat geweld geen 
regulerende werlcing heeft in het milieu. Moord heeft wel degelijk een regulerende werlcing, 
maar deze lijkt bovenal een gevolg te zijn van de altijd en overal aanwezige dreiging van 
geweld, de wetenschap dat er doden vallen, en bovenal de post facto speculaties in het milieu 
(de pers, etc.) over de achtergronden en motieven the tot een liquidatie leidden. In the 
versmelting van dodelijk geweld en speculaties — een versmelting van feit en fictie — moet de 
regulerende werlcing van crimineel geweld gezocht worden. 

Laat mij mijn beschouwing beginrien met een uiteenzetting van wat criminologen hebben 
gezegd over de wijze waarop geweld de algemeen aanvaarde, onontbeerlijke rol in een 
criminele ondememing kan vervullen, om vervolgens te bezien hoe die uitspraken zich 
verhouden tot de bevindingen van dit onderzoek. Drie aspecten keren steeds weer terug in 
criminologische beschouwingen: (1) geweld wordt ingezet om concurrerende criminele 
ondememers te bestrij den en een monopolie positie op de marIct te vestigen clan wel te 
hanclhaven, (2) geweld wordt ingezet voor het beslechten van conflicten tussen de 
verschillende partijen die bij een crimineel project betrokken zijn, en (3) geweld is een middel 
om loyaliteit aan de groepering en de daar heersende normen en codes af te dwingen. Een 
vierde aspect dat met name in de Amerikaanse literatuur wordt genoemd is intermural 
violence, dat wil zeggen, geweld gericht tegen politie en justifiele opsporingsinstanties 
(Lyman & Potter 1997). lk ben hier in dit onderzoek geen voorbeelden van tegengekomen. 

Het creeren dan wel beschermen van monopolies door gewelddadige actie 
Een eerste aspect dat veel wordt genoemd ter verklaring van de alomtegenwoordigheid van 
geweld in het criminele becirijf is het uitschakelen van competitie en het creeren (clan wel 
handhaven) van monopolies door geweld. Monopolievorming wordt door veel Amerikaanse 
criminologen als kenmerkend voor de georganiseerde misdaad gezien. In een recent 
criminologisch handboek valt te lezen: 

Criminal groups seek partial or complete control over whatever endeavors they are 
engaged in. Schelling (1976) stresses this characteristic of monopolization as the 
unique definer of organized crime and writes: "The characteristic is exclusivity, or, to 
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use a more focused term, monopoly....Organized crime does not merely extend itself 
broadly, but brooks no competition. It seeks not merely influence, but exclusive 
influence (...). Organized crime is, says Schelling, usually monopolized crime and is 
most frequently found in those lines of business that lend themselves to monopoly" 
(Kenney & Finckenauer 1995:5-6) 

Howard Abadinsky merkt op dat "organized crime eschews competition and strives for 
monopoly over particular activities on an industry or territorial basis" (1985:7). Thomas 
Naylor wijst op de economische logica in dit monopoliestreven waar hij stelt dat "the 
incentive for monopoly power, whether achieved by the use of violence or corruption, derives 
from the fact that it produces high rates of profit" (1997:5). 

Binnen dit streven monopolies te vestigen is geweld eigenlijk de enige manier om een 
voortdurende woekering van concurrentie in te danunen (Reuter 1983:132). Damian Zaitch 
spreekt in zijn onderzoek naar de activiteiten van Colombiaanse criminele entrepreneurs over 
geweld als "a threat against competitors to prevent them from intruding in one's market" 
(2001:215). En het is andermaal Naylor die opmerkt dat "to achieve a substantial degree of 
monopoly power over a territory, a market or an industry, organized crime differs from other 
forms of illegal business because it employs violence and/or corruption (1997:5). 

lk kan mu j niet aan de indruk onttrekken dat dit denken over de link tussen geweld en 
monopolistische tendenzen in de georganiseerde misdaad een erfenis is van de vele studies die 
er zijn verschenen over de specifieke situatie van het Amerika in de jaren twintig en dertig. 
Dat is in ieder geval de opvatting die is terug te vinden bij Peter Reuter, die het streven naar 
monopolies voor wat betreft de hedendaagse Amerikaanse situatie van de nodige 
kanttekeningen heeft voorzien. Hij wijst op de onoverkomelijke nadelen van een 
monopoliepositie op de illegale markt: een monopolistische onderneming komt veel sneller in 
het blilcveld van opsporingsinstanties, en het onderhouden van een geweldsdivisie die de 
monopoliepositie kan handhaven is een (te) zware last is voor de criminele ondernemer. Mede 
daardoor komt hij tot de bevinding dat "illegal markets tend to be populated with small and 
ephemeral enterprises" (Reuter 1983:150). 

Voor Nederland lijkt de gedachte aan gewelddadig afgedwongen monopolies 
onhoudbaar. Monopolisering van complete misdaadvelden komt hier in den lande niet voor, 
en Kleemans, van den Berg en van de Bunt concluderen in hun onderzoek naar de 
georganiseerde criminaliteit in Nederland dan ook dat "geweld en concurrentie niet te snel in 
een oorzakelijk verband met elkaar mogen worden gebracht" (1998:65). Deze onderzoekers 
goon zelfs een stap verder in hun beweringen als zij stellen dat criminele 
samenwerkingsverbanden eerder de voordelen benutten van elkaars aanwezigheid op een 
misdaadveld, dan dat zij elkaar in een concurrentieslag proberen te vernietigen. 

Veel van de door ons bestudeerde criminele samenwerkingsverbanden ondervinden 
nauwelijks hinder van groepen die op dezelfde markt actief zijn. Wie heeft er nu 
directe hinder van de groep die hasj importeert uit Pakistan en verkoopt in Canada? 
Gezien de mondiale omvang van produktie en afzetmarkten is er in het algemeen geen 
reden om het optreden van concurrenten als belemmerend voor het eigen functioneren 
te ervaren. Men zal bovendien nauwelijks weet hebben van elkaars bestaan (ibid.) 

Ook in Inzake Opsporing, het rapport van de enquetecommissie opsporingsmethoden, zijn 
weinig aanwijzingen te vinden dat de rivaliserende bendes, gangs, of maffia-achtige 
groeperingen die een strijd op leven en dood voeren zulks doen in de hoop een segment van 
de markt in illegale goederen en diensten te monopoliseren. 
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Een uitzondering vormen wellicht de Chinese criminele groeperingen die in Nederland 
actief zijn. In het rapport wordt weliswaar afstand genomen van het idee dat de zogenoemde 
"triaden" grote, hierarchische, centraal aangestuurde organisaties zijn, maar in de 
beschrijvingen wordt wel voortdurend gewezen op monopolistische tendenzen bij deze 
groeperingen. Zo wordt opgemerIct dat er tijdens "triaden oorlogen" wordt gevochten om "de 
macht op bepaalde markten". Over de strijd in de tweede helft van de jaren tachtig tussen de 
14K groepering en de toentertijd samenwerkende Ah Kong en Tai Huen Chai lees ik: "Nadere 
analyse van deze conflictueuze situatie wees uit dat de niet geringe inzet van het conflict de 
verdeling van de Chinese heroInehandel in Noord- en Zuid-Europa was. En dus was het geen 
wonder dat er — ook letterlijk - onderling werd gevochten en op elkaar met scherp werd 
geschoten, om de controle over deze gigantische marlct in handen te Icrijgen." In het huidige 
tijdsgewricht zou het gaan om zowel de strijd tussen de gevestigde triaden als die tussen de 
triaden en nieuwe criminele organisaties die hun oorsprong vinden in de wassende stroom van 
(il)legale Chinese immigranten. 

De algemene inch-uk is dat de Ah Kong de strijd, met name om de controle over de 
heroinehandel, heeft gewonnen en dat zowel de 14K als de Tai Huen Chai zeker op dit 
vlak genoegen moeten nemen met een tweede plaats. Waarbij onmiddellijk moet 
worden aangetekend dat de vestiging van deze verhoudingen niet zonder slag of stoot 
is bereilct en nog altijd voor de betrokken partijen geen vaststaand en geaccepteerd feit 
vormt. Dit wordt voor alles bewezen door het gegeven dat van de 13 moordaanslagen 
(met 14 doden, 3 gewonden, en 1 ongedeerd slachtoffer) die sinds mei 1991 in het 
Chinese milieu hebben plaatsgevonden, er diverse zijn die rechtstreelcs voortvloeiden 
uit de machtsstrijd tussen de groeperingen in lcwestie. De schietpartij the in november 
1991 plaatsvond in Utrecht en waarbij eon Chinees omlcwam, wordt algemeen 
toegeschreven aan de Ah Kong; haar motief zou zijn geweest dat het slachtoffer, een 
van de leidende figuren van de Tai Huen Chai, niet bereid was om herolne tegen 
gereduceerde prijs te verkopen aan de Ah Kong. De Chinees die in april 1995 in een 
restaurant te Duiven werd vermoord, was een man die zich bezighield met het 
verschaffen van woekerleningen aan goldcers in en rondom legate gokhuizen. Hij was 
gelieerd aan de Ah Kong en zodoende een acceptabel doelwit voor de Tai Huen Chai, 
die probeert een monopolie te verwerven ten aanzien van de activiteit die deze 
Chinees ontplooide" (Inzake opsporing, bijlage VIII, deelonderzoek 2, V 4.2.2., mijn 
cursivering). 

Voor een zo stellige mededeling dat een groepering middels geweld een monopolie tracht te 
verwerven (zoals hierboven beschreven voor de Tai Huen Chai) heb ik in de door mij 
bestudeerde dossiers geen aanwijzingen gevonden. 

In de verschillende Chinese zaken die ik onder ogen heb gehad is weliswaar 
herhaaldelijk sprake van triaden en rivaliserende bendes die het alleenrecht opeisen op het 
afpersen en de beroving van restauranthouders of het beheer van illegale gokhuizen, maar wat 
de daadwerkelijke rol van die groeperingen is, en in welke mate zij monopolievorming 
nastreven door middel van geweld, blijft in deze dossiers onduidelijk. 

Casus I. 
Li 	was ondanks zijn 23 jaar al jaren actief in het Chinese criminele milieu. De uit Wen 
Chou afkomstige Chinees maakte deel uit van een jeugdbende die overvallen pleegde op 
Chinese restauranthouders in het Oosten van het land. Ook perste hij hen al Toen hij in 1997 
werd vermoord duidde alles op een platunatig beraamde moord: het slachtoffer werd op een 

I  Alle persoonsnamen en plaatsnamen in deze studie zijn, am voor de hand liggende redenen, gefingeerd. Datzelfde geldt voor de locaties die 
in de zaakbesprekingen warden genoemd. 
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provinciale weg even buiten Nieuw Vennep van drie kanten onder vuur genomen. Bij de 
sectie op het stoffelijk overschot werden niet minder dan 43 in- en uitschotverwondingen 
geteld. Rechercheonderzoek leerde dat Li door een maat naar Amsterdam was gelokt. Die was 
op zijn beurt door de moordenaars ontvoerd en mishandeld, en werd gedwongen om Li naar 
het Centraal Station te lokken onder het voorwendsel dat zij samen een "klus" zouden gaan 
klaren. Toen Li op het station aankwam werd hij terstond ingerekend door de moordenaars, in 
een auto weggevoerd en op een stille plek geexecuteerd. In een vraaggesprek opperde de 
leider van het onderzoek dat het Chinese slachtoffer de fout had gemaakt zelfstandig te willen 
gaan opereren: hij bleef niet onder de paraplu van de Ah Kong en wilde zelf een illegaal 
gokhuis openen. 

Is dit inderdaad een voorbeeld van het uit de weg ruimen van ongewenste concurrentie? Het is 
mogelijk. Maar in het dossier duiken ook andere motieven op: zo zou het slachtoffer een 
karaoke-bar in Utrecht hebben overvallen waarvan de eigenaar een belangrijk lid bleek te zijn 
van de Ah Kong. Deze had zich willen wreken. Ook spraken verschillende getuigen over de 
loslippigheid van het slachtoffer, die zich te zeer op zijn( wan)daden liet voorstaan en zo de 
aandacht van de politie op de bende zou kunnen vestigen. 

Frank Bovenkerk en Yiicel Yesilgoz wijzen op een andere omstandigheid die doet 
betwijfelen of we de triaden wel moeten zien als groeperingen die middels geweld een 
monopoliepositie trachten af te dwingen. Zij maken gewag van het gegeven dat de vrij 
plotselinge overname van de Chinese herolnehandel door Turken — toch een van de 
belangrijkste overnames van een criminele markt die in de afgelopen decennia in Nederland 
plaats vond — zonder veel geweld plaatsvond: "Waarom zijn de Chinezen zo gemalckelijk van 
het toneel verdwenen? Strijd in de onderwereld gaat gewoonlijk met twist, geweld en oorlog 
gepaard, maar bier schijnt het zonder slag of stoot gebeurd te zijn" (Bovenkerk & YesilgOz 
1998:68-69). Onlangs suggereerde Bovenkerk (persoonlijke communicatie) dat het antwoord 
op die vraag waarschijnlijk gezocht moet worden in de regulerende werking van de marIct: 
Turken gingen onder de prijs van de Chinezen zitten. De overname van de markt was bovenal 
het gevolg van een economische strijd, geen fysieke. 

Op strikt lokaal niveau kwam ik in de dossiers wel voorbeelden tegen van het gebruik 
van geweld om concurrenten uit te schakelen. Een rechercheur uit Den Haag kenschetste de 
strijd tussen Colombianen en Dominicanen om vitrines voor prostituees in de Haagse rosse 
buurt als een "echte gang war". Later sprak hij echter van "vetes", impliciet aangevend dat de 
strijd tussen rivaliserende bendes, eenmaal ontbrand, een eigen dynamiek kent: aanvankelijke 
"zalcelijke" conflicten kurmen transformeren tot een strijd die wordt gevoed door wraakzucht. 
In een andere Haagse moordzaak wees het rechercheonderzoek uit dat het slachtoffer optrad 
als lijfwacht van een drugshandelaar: een van zijn taken was het "waarschuwen" van 
drugsdealers die in het gebied van de handelaar actief waren. Het dossier van de moord op een 
Diemense hasjhandelaar maakt gewag van wrijving binnen de groepering over het gegeven 
dat sommige participanten een goed lopende hasjlijn wilden openstellen voor de doorvoer van 
XTC. Ook bleek er herhaaldelijk ruzie te zijn geweest over het overnemen van 
distributiekanalen in Engeland. In een moordzaak in Emmen draaide het om een man die een 
weed-plantage was begonnen: de tot dan toe enige "plantagehouders" hadden het niet kunnen 
verlcroppen dat het slachtoffer zich op hun markt bewoog. Ze hadden de plantage onklaar 
gemaalct en de planten gestolen. Toen de nieuwkomer verhaal kwam halen ontstond er een 
handgemeen, waarbij hij werd neergeschoten. En in Hilversum werd mu j verteld over een 
Turkse jongen van negentien die een waar schrikbewind voerde onder de straatdealers van 
deze stad: een ieder die zich in zijn buurt vertoonde om handel te drijven werd met bruut 
fysiek geweld verdreven. Dergelijke bevindingen stemmen overeen met die van Kleemans, 
Van den Berg en Van de Bunt: 
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Het is denkbaar dat lokale markten de uitzondering vormen op de eerdere constatering 
dat criminele samenwerkingsverbanden nauwelijks met elkaar een concurrentieslag 
aangaan. Op deze lokale markten gaat een uitbreiding van het marktaandeel van de 
ene groep immers direct ten koste van het marktaandeel van de andere groep 
(1998:66) 

In enkele van de nog te bespreken zaken zullen we nog voorbeelden tegenkomen waar sprake 
is van geweld om netwerken, kanalen, en distributieplaatsen tegen free-riders en profiteurs te 
beschermen. Dit veiligstellen van de organisatorische infrastructuur die een individu of 
groepering rondom een crimineel project heeft weten op te bouwen laat zich echter moeilijk 
als monopolisering omschrfiven. 

Conflictbeslechting 
Een tweede aspect dat veelvuldig wordt genoemd in verklaringen voor de 
alomtegenwoordigheid van geweld in de georganiseerde misdaad betreft de omstandigheid 
dat deelnemers aan het criminele bedrijf in geval van een conflict geen toegang hebben tot de 
justitiele instellingen waar gewone burgers terecht kunnen voor de beslechting van hun 
geschillen. In de woorden van Peter Reuter: "...participants in illegal markets lack recourse to 
state-provided facilities for settlements of disputes. Violence or its threat (intimidation) may 
constitute the only method of resolving disputes in some situations"(1983:132). 

Dit ontbreken van een onafhankelijke rechtspraak is een reeel probleem in een wereld 
die wordt beheerst door achterdocht en bedrog. Het dossieronderzoek levert een schier 
eindeloze reeks van problemen op waar criminele ondememers bij hun transacties mee te 
malcen lcunnen krijgen: in de verhoren werden moordzaken in verband gebracht met 
leveranciers die hun afspraken niet (tijdig) nakomen, die de levering van handelswaar beloven 
die ze vervolgens niet bij elkaar weten te organiseren, die produkten van inferieure kwaliteit 
of regelrechte nep produkten leverden, zoals aspirine in plaats van XTC, of bloem dan wel 
poedersuiker in plaats van cocaine. Er is sprake van koeriers en transporteurs die er met geld 
of goederen vandoor gaan, of die een opslagplaats overvallen. Afriemers blijven in gebreke 
met de betaling, betalen met vals geld, of bestelen de leverancier op het moment van de 
overdracht in een zogenoemde 	Beheerders van een stash of safe house eigenen zich 
de drugs toe, of laten zich bestelen. Financiers van een crimineel project eisen hoe clan ook 
hun investering op, 66k als de transacties zijn mislukt. Witwassers verspelen het geld dat hen 
werd toevertrouwd door rislcante beleggingen, of zetten het in op de speeltafels van casino's 
en golchuizen in de hoop zelf nog wat extra bij te verdienen. Compagnons bestelen elkaar, 
proberen elkaar af te persen, of nemen de touwtjes in handen wanneer een van hun 
voormannen in de gevangenis zit. 

Een concreet voorbeeld van de wijze waarop criminele projecten geplaagd worden 
door wantrouwen en bedrog is te vinden in het dossier van de moord op een 27 jarige 
Marolckaan uit Sittard. 

Casus 2. 
Aziz Ben K., een 27 jarige Marokkaan uit Sittard, wilde een hasjtransport vanuit Marolcko naar 
Nederland organiseren. Hij was een nieuwkomer op de math en zocht financiers en contacten. 
Die vond hij in de persoon van Rachid B. en zijn achtemeef Achmed H. Rachid zou voor de 
auto zorgen, duizend gulden voor kosten onderweg voorschieten en een deel van de hasj betalen. 
Achmed had contacten met leveranciers in Marokko, en zou eveneens een deel van de hasj 
betalen. Het plan bestond er uit dat Aziz met de auto naar Marolcko zou rijden, alwaar hij 
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Ahmed en Rachid zou ontmoeten: ze zouden de partij kopen, en vervolgens zou Aziz met de 
auto terugrijden. 

Ms afgesproken ontmoeten Ahmed en Aziz elkaar in Tanger. Rachid Imam echter niet 
opdagen. Toen hij er na twee weken nog steeds niet was besloten Aziz en Aluned toch maar 18 
kilo af te nemen. Ahmed gaf de handelaar een blanco cheque voor de partij en beloofde dat er 
later betaald zou worden. De hasj werd vervolgens naar Nederland gebracht. 

Terug in Nederland ontstond er ruzie. Aziz verweet Ahmed dat zijn contacten in 
Marokko hasj van slechte kwaliteit hadden geleverd, en hij verweet Rachid dat deze niet was 
komen opdagen en hen in de steek had gelaten. Rachid eiste echter hoe dan ook geld voor zijn 
aandeel in de onderneming. Eerst vroeg hij om twintigduizend gulden. Later wilde hij ten rninste 
zijn investering terug. Maar ook met die laatste eis ging Aziz niet akkoord. Wel werd er 
afgesproken een tweede transport te organiseren, dat betaald zou worden uit de — volgens Aziz 
"geringe" — opbrengsten van het eerste transport. 

Aldus geschiedde. Dit keer waren ook Aziz en Rachid bij de monstememing in Maroldco 
aanwezig. Er kon 8 kilo goede waar geleverd worden, en twintig van mindere kwaliteit. Maar bij 
de levering van de 28 kilo de volgende dag was Rachid opnieuw niet van de partij. 

Aziz en Ahmed hadden niet genoeg geld bij zich om het hele bedrag te betalen. Er werd 
afgesproken de rest van het verschuldigde bedrag later te betalen 

De hasj werd naar Belgie gebracht, waar Rachid afnemers zou hebben. Daar aangekomen 
bleek Rachid echter in geen velden of wegen te bekermen, en Aziz besloot de hasj dan maar naar 
Nederland te brengen. Hij ontmoette Ahmed en vertelde dat de hasj onderweg was bedorven: hij 
had er motorolie over heen gegoten omdat de hasjlucht in de auto zo sterk was. Ahmed geloofde 
hem echter niet, en wist Aziz klaarblijkelijk zo onder druk te zetten dat deze hem alsnog 7 kilo 
van de goede hasj gaf. Hij had sterk het vermoeden dat de 20 kilo van de mindere kwaliteit 
inmiddels ook al waren verkocht door Aziz. Rachid imam ook in Sittard opdagen en ook hij 
weigerde te geloven dat de hasj onderweg bedorven was. Hij eiste hoe dan ook zijn aandeel voor 
het tweede transport op, maar Aziz weigerde hem jets te geven omdat hij voor de tweede keer "in 
de maling" was genomen:. Rachid was imrners andermaal niet komen opdagen in Marokko, en 
ook in Belgie had hij verstek laten gaan. 

Kort nadien werd Aziz in zijn woning vermoord. De daders werden aangehouden en 
verklaarden dat hun baas hen had opgedragen in Sittard 30 kilo hasj en 150.000 gulden te gaan 
ophalen bij Aziz. Ze zouden de aanwezigen knock-out slaan en vastbinden en dan de woning 
doorzoeken, maar eenmaal binnen was er een vechtpartij uitgebroken, en toen "waren er pistolen 
afgegaan". Een bij het onderzoek betrokken rechercheur vermoedde echter dat het uiteindelijk 
Rachid was die de twee moordenaars had ingehuurd om Aziz te doden. 

De zaak is in meer opzichte illustratief voor de problemen die laumen opduiken in criminele 
transacties en ondememingen. Opmerkelijk is het gebrek aan vertrouwen tussen de partners-in-
crime. Het gegeven dat Aziz en Ahmed achtemeven zijn weerhoudt de eerste er niet van een 
poging te wagen de winst voor zichzelf te behouden. Rachid wordt door getuigen uit de 
omgeving van Aziz voortdurend aangeduid als "de Berber", als om zijn buitenstaanderschap te 
onderstrepen. Opmerkelijk is ook de ongelijke verdeling van de risico's. De kapitaalkrachtigen, 
Ahmed en Rachid, zijn enkel betrokken bij de planning en bij de monsterneming, en lopen 
vooral financieel risico (waarbij Rachid ook dat risico uit de weg gaat door tot twee keer toe niet 
te komen opdagen op het moment van betaling). De beginneling Aziz loopt aanzienlijk meer 
risico: hij kan bij grenscontroles worden opgepakt en in de gevangenis belanden. Het lijkt er op 
dat die combinatie van onderling wantrouwen en ongelijke risico's de problemen waarvan sprake 
is tot gevolg heeft gehad. Wanneer Rachid zich niet langer aan de afspraken houdt, acht Aziz die 
met langer van kracht. Het is bepaald niet moeilijk om je voor te stellen hoe Aziz op zijn tocht 
over de lange autowegen naar Nederland piekert hoe hij Rachid's halfslachtige houding in 
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zijn eigen voordeel kan keren. Hij zal zich daarbij aangespoord hebben geweten door die al 
maar doordringender geur van hasj in zijn auto. Rachid, daarentegen, lijkt vanuit zijn eigen 
gelijk te redeneren. Hij meent dat de afspraken op grond van zijn investering nog steeds bindend 
zijn en eist via geweld alsnog zijn aandeel op. 

De zaak Aziz Ben K. attendeert ons ook op een andere factor die criminele activiteiten 
tot een precaire ondememing maken: het grensoverschrijdende karalcter van veel 
georganiseerde criminaliteit. Het gegeven dat Ahmed H. een overeenkomst kan sluiten met de 
mensen in Maroldco op grond van een blanco cheque en de belofte de schuld op een later 
tijdstip terug te betalen wijst op een vertrouwensband die ik in de meeste dossiers niet 
terugvond. Mogelijk zijn de leveranciers verwanten van Ahmed. Veel vaker lcwam ik tegen 
dat de fysieke afstand tussen de deelnemers aan een critnineel project dat zich over meer 
landen uitstrekt aanleiding is tot achterdocht en wantrouwen. Criminele ondememers dienen 
zich, waar het buitenlandse partners betreft, vaak te verlaten op gefragmenteerde kennis over 
de reputatie van een groep of persoon. Die wankele vertrouwensbasis tussen zakenpartners in 
den vreemde wordt nog verder ondermijnd doordat er weinig controle mogelijk is op de 
individuele participanten. De wetenschap van alle betrokkenen dat zij bij bedrog 
gewelddadige sancties laumen verwachten is cruciaal, zoals mag blijken uit de volgende casus 

Casus 3. 
Een Nederlandse drugshandelaar, Koen L., was doende een hasjlijn op te zetten met Maroldco. Er 
waren de nodige contacten gelegd en de handelaar was al verscheidene malen in Marokko gaan 
praten met leveranciers. Hij mate echter overspannen en zijn compagnons namen de zaken 
verder waar. Deze kochten een partij has] ter waarde van negen miljoen Zwitserse Francs, maar 
betnalden met vals geld. Toen de Maroklcaanse leveranciers en de Spaanse transporteur merkten 
dat ze bedrogen waren, haalden ze verhaal bij de overspannen drugshandelaar. Zij verkeerden 
immers in de veronderstelling dat een en ander in opdracht van Koen L. was geschied; ze wisten 
niet dat diens compagnons geheel buiten zijn medeweten zaken aan het doen waren. Koen L. 
reisde af naar Maroldco om duidelijk te malcen dat hi] niet meer met de compagnons 
samenwerkte en niets met de vals geld transactie te maken had. De Maroldcanen namen 
genoegen met the verklaring op voorwaarde dat hij de verblijfplaats van zijn compagnons in 
Spanje bekend maakte zodat zij "passende maatregelen" konden nemen. Koen L. vemam later 
dat de Maroldcanen inderdaad naar Spanje waren gegaan om de compagnons op te zoeken, maar 
ze hadden hen daar niet kurmen vinden. 2  

Aileen de dreiging van geweld verhindert Koen L te denken dat de buit binnen is, dat Maroldco 
ver weg is, en dat de wereld vele andere leveranciers van has] kent met wie in de toekomst zaken 
gedaan ktumen worden. De dreiging met (dodelijk) geweld dwingt de deelnemers hun afspraken 
na te komen: in deze casus ziet Koen L. geen andere mogelijlcheid dan zijn frauderende 
compagnons aan de Maroldcaanse leveranciers uit te leveren. De Marokkanen moeten op hun 
beurt de daad bij het wootd voegen om duidelijk te maken dat er met hen niet te sollen valt en 
reizen af naar Spanje. 

2  Als Koen L maanden later in zijn woonplaats worth vemioord, gelden de voonnalige compagnons ale hoofdverdachten. 
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Wantrouwen tussen leveranciers en afnemers die elkaar niet (goed) kennen door de grote 
fysieke afstand tussen de verschillende partijen speelt ook op in casus 4. Deze casus is echter 
bovenal illustratief voor een ander gegeven dat ik onder de aandacht wil brengen: de problemen 
van criminele entrepreneurs doen zich niet enkel tussen twee individuen of groeperingen voor. 
Helemaal in overeenstemming met de gedachte dat criminele ondernemers veelal in 
verschillende netwerken opereren, doen zich herhaaldelijk gevallen van "getrapte schuld" voor: 

Casus 4. 
Toen de verdachte van de moord op de Rotterdamse drugshandelaar Lucien van G. na lang 
aarzelen bekende en — zoals hij stelde — "omwille van mezelf en omwille van mijn moeder" 
zijn aandeel in de moord opbiechtte, zei hij het volgende: 

`...de rechtstreekse aanleiding tot de moord was de handel in verdovende middelen. 
Lucien had door zijn oplichtersgedrag bij een aantal zakenpartners de grens van het 
toelaatbare in zeer ruime mate overschreden. Lucien deed zalcen met mensen in o.a. Utrecht, 
Amsterdam en Engeland. Ik weet dat Lucien deze mensen heeft belazerd. Ik weet ook dat 
Lucien door die mensen onder druk is gezet....ik schat dat ik in de maand olctober 1995 voor 
het eerst betrokken ben geweest bij een transactie van Afiikaanse wiet naar Engeland. Met 
actief betrokken bedoel ik dat ik meerdere handelingen heb verricht met betrelcking tot het 
transport. Huurde ik voorheen alleen een bestelbus voor Lucien, vanaf dat moment was ik ook 
betrokken bij het verpakken van de handel en bracht ik de handel weg naar een plaats voor 
verder vervoer. De eerste transactie liep fout doordat Lucien niet het beloofde aantal kilo's 
aan de afnemer had geleverd. Lucien bleef echter bij hoog en bij laag volhouden dat hij dat 
wel had gedaan. Volgens de afnemer had Lucien vijf kilo's minder geleverd; daar was een 
bedrag van 5000 a 6000 pond mee gemoeid. Overigens, het geld waannee Lucien handel 
kocht was aficomstig van diezelfde afnemer. Het ging bij die eerste transactie om 50.000 
pond. De afnemer haalde verhaal bij Lucien over de vijf ontbrekende kilo's en stelde 
Cameron [een andere drugskoerier en medeverdachte] daar voor verantwoordelijk. Lucien 
heeft toen gezegd dat hij het recht zou trekken bij een volgende transactie. Dat is echter nooit 
gebeurd. Lucien had daar geen zin in. 

(...) Voordat die eerste transactie plaatsvond had ik een gesprek met die Engelse 
afnemers in een hotel in Rotterdam. Tijdens dit gesprek werd mij duidelijk dat die Engelsen 
Lucien niet vertrouwden. Ze vonden hem een oplichter. Ook hun eigen contactpersoon 
Cameron vertrouwden zij niet. Ec heb hen tijdens het gesprek mijn woord gegeven dat ik een 
oogje in het zeil zou houden. 

Niet lang na die eerste transactie wilden de Engelse afnemers een nieuwe lading 
soapbars voor een bedrag van 62.500 pond...Lucien zei in zijn woning tegen mu: `zo, nu 
eens zien wie de beste contacten heeft'. Lucien was al een tijdje bezig om die partij bij elkaar 
te krijgen, maar het lukte hem met. lk heb toen via Ryan een partij geregeld, die deze weer 
van Pascal had betrokken. Dit was een partij van 50.000 pond. De soapbars werden vanuit 
Amsterdam naar Rotterdam vervoerd. Ik wilde ze nog testen — jets vertelde me dat het rotzooi 
was — maar Lucien voorlcwam dat en vervolgens is de partij naar Engeland verscheept. Niet 
lang daarna kwam uit Engeland het bericht dat het inderdaad rotzooi was en dat bij de 
afnemers de pleuris was losgebroken. Lucien zei toen dat de Engelsen zelf de partij hadden 
verwisseld. Hij stelde Cameron, Ryan en mu j verantwoordelijk voor de problemen en we 
moesten het zelf maar opknappen. Ik wist dat wij nu een heel groot probleem hadden. De 
Engelsen hadden namelijk een stelregel die zei: 'you can only flick us once' en ook 'if you 
mess up you can pay or die' . Ik weet dat die bedreiging dan geldt voor mijn hele familie.' 

De verdachte vertelde vervolgens dat hij zijn best had gedaan de verstandhouding met 
de Engelsen weer goed te maken, maar dat hij daarin werd tegengewerkt door Lucien. 
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'De soapbars zijn teruggereden naar Nederland; de Engelsen hebben een lading XTC-
pillen, bedoeld voor een andere Engelse groepering, onderschept. Bij wijze van borg. De 
leveranciers van die pillen, een groep in Utrecht, liep daardoor geld mis, en Icwam verhaal 
halen bij Lucien — ze braken hem een vinger. Cameron en ik werden toen bang dat wij ook de 
problemen hiervoor op ons conto bijgeschreven zouden krfigen. Cameron ging roepen dat 
Lucien dood moest. De mensen in Amsterdam waren het er mee eens. Ze hadden het idee dat 
hij hun reputatie aan het verspelen was. De mensen in Engeland waren het er ook mee eens. llc 
heb gehoord dat als wij het niet gedaan hadden, de mensen uit Engeland het gedaan zouden 
hebben. Die wisten dat Lucien en zijn vriendin naar Costa Rica op vakantie gingen en ze 
hadden daar al een aanslag voorbereid....' 

Wat bier zichtbaar wordt, is dat het bedrog (aangenomen dat (bar inderdaad sprake van was) 
verschillende partij en benadeelt: de Britse afnemers lopen door de slechte lcwaliteit van de 
handel hun geld mis en eigenen zich de XTC van een Utrechtse groepering toe bij vvijze van 
schadeloosstelling; de Utrechtenaren lopen daardoor hun betaling mis, en gaan verhaal halen bij 
Lucien van G. De Amsterdamse leveranciers van de soapbars houden bij hoog en bij laag vol dat 
zij goede waar hebben geleverd en menen dat bun goede naam door toedoen van Lucien van G. 
ter discussie is komen te staan. Het lijkt die accumulatie van grieven jegens Lucien van G. te zijn 
die hem uiteindelijk noodlottig werd. 

Andere duidelijke voorbeelden van geweld dat werd gegenereerd door "getrapte schuld" 
zijn naast de hiema besproken moord op de Syrische witwasser Hamza G. (casus 8), de volgende 

Casus 5. 
Ben Turlcse leverancier van herolne lcwam naar Nederland om 300.000 gulden op te eisen bij 
afnemers. Deze weigerden niet alleen te betalen maar lachten hem bij de ontmoeting vierkant uit. 
Toen de man daarop ook nog werd gebeld vanuit Istanbul door de financier van het 
drugstransport, en deze hem met de dood bedreigde in geval hij zijn schuld niet zou inlossen, 
toog hij met een geladen pistool naar het Turkse koffiehuis waar de afnemers meestal verbleven. 
Hij schoot twee van hen dood. 

Ben variatie op het begrip "getrapte schuld" is te viriden in een dossier uit het Overijsselse 
Rijssen. 

Casus 6. 
Een in Nederland woonachtige Russische leverancier van XTC pillen werd door vier potige 
afgevaardigden van een groepering uit St. Petersburg bezocht. Deze confronteerden de handelaar 
met het gegeven dat zij Demirol in plaats van XTC hadden ontvangen en eisten hun geld terug. 
De leverancier gaf te kennen dat hij het geld niet had, maar liet weten dat een andere in 
Nederland woonachtige Rus hem nog geld schuldig was en dat ze het geld maar bij deze man 
moesten gaan halen. Aldus geschiedde. De schuldenaar werd door het viertal opgezocht en 
dermate hardhandig ondervraagd dat hij aan zijn verwondingen Icwam te overlijden. 

Loyaliteit aan de groep 
Ben derde aspect dat is terug te vinden in verklaringen voor de gewelddadigheid van het 
criminele milieu betreft het gegeven dat geweld loyaliteit aan de onderneming en de dam -
geldende groepscodes afdwingt. De door mij bestudeerde dossiers leveren tal van voorbeelden: 
keer op keer suggereren getuigen dat slachtoffers van een liquidatie hun mond voorbij hadden 
gepraat, overwogen hadden over te lopen naar een concurrent, gangbare groepscodes hadden 
geschonden, of een dubbelspel hadden gespeeld. Zo zou een bodyguard de drugshandelaar die 
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hij moest beschennen hebben bestolen. "Leerlingen" uit een Joegoslavisch "dievengilde" 
zouden de beste vriend van hun "meester" hebben overvallen. 

Loyaliteitskwesties spelen ook op wanneer individuele deelnemers uit de onderneming 
stappen om voor zichzelf te beginnen, omdat de grond hen te heet onder de voeten wordt of, 
in het enkele geval van Koen L., omdat men schoon schip wil malcen. 

Casus 7. 
In maart 1994 meldde Koen L. zich in verwarde toestand bij de politie in Amsterdam, waar 
hij bekend maakte dat hij zich sinds 1981 bezighield met transporten van grote partijen hasj 
naar Nederland en dat hij later zelf hasj inkocht en door anderen naar Nederland liet 
vervoeren. Hij vertelde in staat te zijn om binnen tien minuten zoveel aan de politie te 
vertellen dat nagenoeg de hele onderwereld zou kunnen worden opgerold. Ter ondersteuning 
noemde hij enkele namen van geliquideerden en verklaarde hij bij die zaken betrokken te zijn 
geweest. Ter ondersteuning van zijn beweringen overhandigde hij de politie een vuurwapen 
dat hij bij zich had. Tevens bleek dat hij een vrachtauto met twee zeecontainers met daarin 
een mobiel XTC laboratoriurn mee naar het bureau had genomen. Dit laboratorium was 
volgens hem gefinancierd met drugsopbrengsten. Bovendien wees hij de politic daarna 
verschillende locaties aan waar bewijsmateriaal zou liggen in relatie tot de drugshandel c.q. 
XTC fabricage. Hij begreep dat door zijn daad de onderwereld in paniek zou raken en dat dit 
tot gevolg zou hebben dat er liquidaties zouden gaan plaatsvinden. 

Met name de mogelijkheid dat een van de compagnons het op een alckoordje gooit met de 
politic, en voor geld of gunsten als informant gaat werken voor de politic duild regelmatig op 
in de verhoren. Maar ook hier is moeilijk te zeggen hoe vaak dit in werkelijlcheid voorkomt. 
De commissie Kalsbeek, rapporterend over het jaar 1999, meldt dat in het bestand van de CID 
ongeveer 1100 informanten staan ingeschreven, waarvan er ongeveer 700 actief werden 
gerund. Er zijn opmerkelijke verschillen in de aantallen per regio: voor wat betreft de grote 
steden zijn de aantallen als volgt: Amsterdam-Amstelland heeft 227 informanten, Haaglanden 
heeft er 126; Rotterdam-Rijnmond heeft er 166; Utrecht heeft er 445. Nog opmerkelijker zijn 
de verschillen in de aantallen informanten in de regio's: van Noord-Limburg met 45 
informanten tot Midden- en West Brabant met Met minder dan 717 informanten. 3  Of dit veel 
of weinig is valt moeilijk te zeggen: er is immers geen totaal aantal criminele ondernemers 
voorhanden om het aantal informanten of runners tegen af te zetten. Wel moet worden 
toegevoegd dat er een groot verloop is binnen het informanten-bestand (de bestanden worden 
regelmatig "geschoond"). Daaruit mogen we afleiden dat, in een tijdsperspectief, grotere 
aantallen misdadigers als ogen en oren voor de CID hebben opgetreden. 

Los van de precieze aantallen en de vraag of dat als "veel" of "weinig" benoemd moet 
worden, herinnerden de dossiers die ik bestudeerde in ieder geval aan het feit dat er bij iedere 
moordzaak die als liquidatie te bock staat vele betrokkenen uit het milieu worden gehoord 
door de tactische recherche. Die worden behoorlijk aan de tand gevoeld over hun kennis over 
het milieu en de betrokkenheid van deze of gene bij criminele activiteiten. Sommigen blijken 
zeer zwijgzaam. De Joegoslavische lijfwacht van een eveneens Joegoslavische misdadiger 
laat tijdens het verhoor enkel weten dat hij de moordenaars kent, om vervolgens op te merken 
dat het aan de politic is om dat uit te zoeken — "de anderen moeten niet denken dat ik een 
prater ben", zegt hij letterlijk. De verdachte in een Chinese moordzaak beantwoordt drie 
dagen lang iedere vraag met "ik weet het niet". Anderen praten echter uitgebreid over wat ze 
weten, denken te weten, en hebben horen zeggen. Maar of er nu veel of weinig wordt gezegd: 

3  Brief aan de afdeling Nationaal Inzicht (CRI) d.d. 4 maart 1999, kenmerk 1999CB1 1678. Dit is het aantal informanten dat in 1999 staat 
ingeschreven bij de afdeling Nationaal Inzicht. De corrunissie heeft geen goede verklaring gevonden voor de grote verschillen in aantallen 
ingeschreven inforrnanten tussen de politieregio's. De afdeling Nationaal Inzicht bewaart coderingen van uitgeschreven informanten 
gedurende vijfjaar. Zij vennoedt dat een aantal regio's uitgeschreven infonnanten niet afmeldt (Brief Divisie CRI d.d. 4 maart 1999). 
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de aard van de inforrnatie die tij dens de verhoren wordt uitgewisseld is voor de betrolckene en 
de politie een weet, maar voor het milieu een vraag. Anders gezegd, men weet dat er 
voortdurend gesprelcken gaande zijn tussen politie en collega's uit het milieu, men weet (vaak 
uit eigen ervaring) dat er in die gespreldcen wordt gevist naar informatie over wat er speelt in 
het milieu, maar men weet niet wat er in de beslotenheid van zo'n tweegesprek uiteindelijk 
wordt gezegd en bekokstoofd. Verdachtmakingen zijn in zo'n situatie al snel aan de orde. 
Zeker als partijen drugs worden onderschept of koeriers op Schiphol worden aangehouden 
wordt al snel gedacht dat de politie getipt was, en begint men zich af te vragen wie de tipgever 
geweest kan zijn. 

De veelvuldige suggesties in de verhoren dat deze of gene met de politie heeft gepraat, 
en om die reden is "omgelegd" zeggen op grond van deze overwegingen Met bijster veel over 
de omvang van de praktijk. leder beetje misdadiger kan dit argument voor de voeten 
geworpen krijgen. De commissie Kalsbeek noemt in haar onderzoek over de periode 1992- 
1995 ten minste zes liquidaties waarvan bekend is dat de slachtoffers voorlcwamen in de CID-
bestanden. Marian Husken kan daar op grond van haar recente onderzoek Deals met Justitie. 
De Inside StoPy van Infiltranten en Kroongetuigen nog vijf moordzaken en een verdwijning 
aan toevoegen. In mijn eigen onderzoek is er in 23 dossiers in ieder geval op enig moment 
sprake van "praten met de politie". Het probleem is natuurlijk dat deze lieden me& op hun 
kerfstok hadden, en in geen van de gevallen is ondubbelzinnig komen vast te staan dat het 
doorspelen van informatie aan de politie het directe motief was voor de liquidatie, al maakt 
Husken dat voor een aantal zaken zeer aarmemelijk. 

Wel is duidelijk dat praten met de politie vrij algemeen als "doodzonde" wordt 
bestempeld, en dat veel getuigen bang zijn om iets te zeggen. "Wat wilt u dat ik doe", vraagt 
een Turkse getuige die te kennen heeft gegeven te weten wie de dader is van de moord op een 
Turlcse drugshandelaar. Hij laat er op volgen: 

...als ik met de politie praat is dat is kut, want dan heb ik problemen met P. Als ik voor 
P. Ides is dat lcut, want dan heb ik problemen met de politie. Laat ik dit zeggen: u 
heeft mijn eerder afgelegde verklaringen en die zijn niet gelogen. En ik heb de indruk 
dat u alles goed heeft uitgezocht. 

De opmerlcing van een getuige in een Bossche moordzaak laat zien dat sommigen niet alleen 
loyaliteit verwachten ten aanzien van de directe collega's met wie men sarnenwerIct, maar ook 
jegens het milieu als zodanig. 

hoorde een tijd terug dat Bert S. voor de politie had gewerkt. Nou, ik heb een 
pesthekel aan informanten. Ik vind: je werkt of voor criminelen of voor justitie. Je gaat 
niet van twee walletjes eten, niet je geld opstrijken in het milieu en dan 66k nog geld 
van de politie aanpaldcen. Van mij mogen ze iedere informant met benzine overgieten 
en in de brand steken. 

Bezien in het licht van loyaliteitskwesties is het interessant dat geweld niet enkel een 
destructieve lcracht is, maar een van de bindingsmechanismen die criminele 
satnenwerlcingsverbanden bijeenhouden (Kleemans, Van den Berg, Van de Bunt e.a., 1998: 
9). Abadinsky merlct op dat 

An organized crime group, like legitimate organisations, has a set of rules and 
regulations which members are required to follow. In an OC crime group, however, a 
rule violating member is not fired— more likely, he is fired upon (Abadinsky 1997:8). 

53 



Terughoudendheid in geweldgebruik 
Abadinsky lijkt in voorgaand citaat enigszins op sleeptouw genomen door een aardige 
woordspeling. Want niettegenstaande het vitale belang van geweld in de georganiseerde 
misdaad, wordt door verschillende criminologen benadrukt dat geweld de last resort is 
(Mahan 1998: 107). Vanuit een economistisch perspectief zijn de belangen van een criminele 
onderneming het meest gediend met een grote terughoudendheid in het gebruik van geweld, 
aangezien geweld gemakkelijk contra-produktief kan uitwerken en een gevaar voor de handel 
kan opleveren. Ook hiervoor zijn in de literatuur een aantal verklaringen te vinden. 

Wanneer een criminele organisatie geweld gebruikt loopt ze de kans de aandacht van 
justitie op zichzelf te vestigen. Dat geldt zeker voor een relatief geweldarrne samenleving als 
de Nederlandse. Een liquidatie produceert niet alleen een lijk, maar ook het probleem wat je 
daar vervolgens mee doet. Er zijn de "klassieke" methoden als verbranding, in beton gieten en 
dan het kanaal in, of het in stukken zagen van het stoffelijk overschot, maar het gegeven dat al 
die pogingen in mijn bestand voorkomen — en dus in het vizier van de politie zijn gekomen — 
geeft al aan dat dergelijke methodes allesbehalve waterdicht zijn. "Een in een staat van 
ontbinding verkerend lijk op de bodem van een gacht wordt als een ballon. Dat gaat 
uiteindelijk altijd naar boven", zei een technisch rechercheur mij. "Ik heb meegemaakt dat een 
lijk dat was verzwaard met zo'n zware betonnen poot waannee de gemeente helcwerken rond 
bouwputten plaatst is komen bovendrijven". Het lage oplossingspercentage van liquidaties 
neemt niet weg dat er wel onderzoeken worden gestart, en dat daarmee de handel en wandel 
van een onderneming in beeld kan komen van de opsporingsinstanties. In de verhoren voor de 
parlementaire commissie opsporingsmethoden merkt Cyrille Fijnaut dan ook op: 

Het komt er voor criminele groepen niet op aan om veel opzichtig geweld te 
gebruiken, omdat zij dan meer de aandacht op zich vestigen, dus de overheid als het 
ware mobiliseren tegen hun eigen onderneming. In beginsel maakt men dus niet zo 
veel gebruik van geweld. 4  

Thea Moear, een van de topfiguren in de groepering rond de drugshandelaar Klaas Bruinsma, 
geeft in haar levensverhaal een goed voorbeeld van deze terughoudendheid in geweldgebruik. 
De huurmoordenaars Aleksandar Marjanovic en Andre Brilleman bedrogen hun 
opcirachtgever Klaas Bruinsma door het aangewezen slachtoffer niet te doden, maar in 
samenspraak met hem eenfake-liquidatie te ensceneren (compleet met foto's van een met 
tomaten ketchup besprenkeld lichaam). Gezamenlijk zouden zij vervolgens een ontvoering 
van Bruinsma hebben beraamd. Toen dit bedrog uitkwam kon het volgens Moear enkel 
gewroken worden door de twee verraders te liquideren. De Joegoslaaf Marjanovic was als 
eerste aan de beurt. Brilleman werd eerst in de waan gelaten dat hem alles vergeven was, want 

...[o]ok Brilleman meteen maar liquideren was niet aan de orde. Allebei tegelijk, dat kon 
niet. Dan wees het direct allemaal naar ons". Pas drie jaar later was hij aan de beurt. Het 
moment van de moord en de wijze waarop die was voltrokken, waren niet van tevoren met 
Thea Moear besproken, schrijft Bart Middelburg. Maar Moear vertelt hem: 

wist dat het eraan zat te komen. Het was gewoon logisch, want ik wist waarvoor 
die Lange hem al die tijd bij zich had gehouden: omdat Brilleman ook nog een keer 
aan de beurt zou komen. Destijds kon die Lange het niet meteen doen, want clan zou 
hij meteen verdacht zijn, maar nu kon hij zeggen: waarom verdenken jullie mij? 1k had 
het toch weer helemaal goedgemaakt met Andre? (...) 1k stond er ook voor honderd 
procent achter, want Brilleman had het gewoon verdiend (Middelburg 2000:172) 

4  Openbaar verhoor enquetecommissie Opsporingsmethoden, Verhoor 1, 6 september 1995 
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Een andere reden waarom een criminele ondememing haar geweldsgebruik zou trachten te 
beperken hangt samen met het imago dat een criminele groepering vis-à-vis potentidle 
zakenpartners probeert op te bouwen. Te veel geweld kan een beeld credren van een crimineel 
ondernemer of een criminele ondememing die out-of-control is, waar de zaken niet meer in de 
hand warden gehouden. Een in dit verband interessant onderzoek van Gerben Kroese en 
Richard Starink naar het geweldsgebruik van overvallers leert dat deze heel duidelijke 
opvattingen huldigen over professioneel, dat wil zeggen, beheerst geweld gebruik. Een van de 
door hen ge1nterviewde overvallers liet weten: "...in the (criminele) wereld is geweld heel 
tolereerbaar (sic). Als je maar niet op iemand gaat dansen als hij eenmaal ligt" (1991: 80). 
Beginnende overvallers schaamden zich als zij tot geweld waren overgegaan, omdat dit 
gezien werd als een teken dat zij de zaak niet onder controle hadden weten te houden: 
"Zinloos geweld werd door de respondenten die tot deze groep behoorden, betreurd. Niet 
alleen wegens het toegebrachte leed maar oak omdat zij zich generen voor dit blijk van 
amateurisme". Ben belangrijke implicatie van een dergelijke ongecontroleerde houding is dat 
zowel potentidle ldanten als potentidle compagnons er voor kurmen terugdeinzen zaken met 
de betrokkene te doen. 

Ben ander teken dat gewelddadige handelingen als risicovol worden gezien is het gegeven 
dat oak in de onderwereld altematieven voorhanden zijn om conflicten te beslechten. 
Kleemans, van den Berg en Van de Bunt merken in hun rapportage over georganiseerde 
crirninaliteit in Nederland op dat het probleem in veel gevallen gewoon wordt neergelegd bij 
iemand die verantwoordelijk wordt geacht voor de ontstane situatie: 

Deze persoon moet vervolgens zelf maar zien hoe hij de geleden schade vergoedt. Ook 
zien we dat problemen onder elkaar warden uitgepraat, soms met gebruildnalcing van 
breedgeschouderde intermediairs die de gesprekken met hun fysieke omvang kracht 
bijzetten. Ben andere oplossing is dat mensen een tweede kans krijgen of dat zij hun 
schulden lcunnen aflossen door middel van het uitvoeren van illegale activiteiten. Ten 
slate zien we oak dat bepaalde conflicten gewoon uit de weg warden gegaan: men 
verbreelct simpelweg de samenwerlcing en ieder gaat zijns weegs (1998:97). 

Daamaast stellen zij vast dat er pogingen in het werk warden gesteld am problemen te 
voorkomen: er warden proefmonsters van drugs geleverd, de te leveren produlcten of diensten 
worden deels vooraf betaald, gegevens warden vastgelegd in agenda's en organizers opdat er 
duidelijkheid over afspralcen ontstaat. Zaitch verbaasde zich over de terughoudendheid die hij 
vond bij Colombiaanse drugshandelaren in Nederland: 

Entrepreneurs themselves use several other mechanisms to prevent or avoid the use of 
violence. Even when trust has failed there is still a gap before actual violence. For 
example, in case of business failure or rip-off, entrepreneurs would try to get first a "civil" 
compensation: money or a favour in return. In other cases, they would just forget about it 
or they would be satisfied with an explanation. In fact, it is amazing to see the amount of 
conflicts and problems faced by entrepreneurs that are solved in a non-violent way (2001: 
216). 

Hoe verhouden die bevindingen zich tot dit dossieronderzoek? Hoewel ik te maken had met 
moordzaken (waar uit de aard der zaak niet langer terughoudendheid in het gebruik van 
geweld werd betracht) kom ik in de dossiers wel degelijk voorbeelden tegen van — 
vriendelijke en minder vriendelijke — pogingen het geweld binnen de perken te houden. In de 
aanloop naar een liquidatie was er in sommige gevallen sprake van aflossingstermijnen voor 
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schuld, een schuldenaar die werd ontvoerd (en vervolgens zijn familieleden moest bewegen 
het geld op tafel te krijgen), of auto's en sieraden die bij betalingsproblemen als onderpand 
werden gegeven. Een opmerkelijk voorbeeld is een passage uit het dossier van de moord op 
Joel van B., die als go-between optrad voor een grote groepering die zich bezig Meld met de 
handel in verdovende middelen. 

Casus 8. 
Joel van B. had een fors geldbedrag (anderhalf miljoen) van deze groepering aan een Syrische 
witwasser uitbesteed. Deze Hamza G. bleek echter een gokverslaafde en had het geld dat aan 
hem was toevertrouwd in Londense casino's verspeeld. Joel van B. kwam hierdoor zelf in de 
problemen met zijn opdrachtgever, die hem op het verdwenen geld aansprak. Joel van B. 
sprak eerst Hamza G. op het geldbedrag aan, en vervolgens diens neef Salman K. Toen hij bij 
beide nul op het rekest kreeg liet hij Hamza G. doodschieten, vermoedelijk om diens neef 
Salman K. onder druk te zetten. 

Ik vond het opmerkelijk hoe laconiek deze Salman in een verhoor sprak over de moord op 
zijn oom. Hij merkte op dat hij de moord op Hamza G. niet onredelijk vond, en beschouwde 
deze "als een oplossing in een zakelijk conflict". Pas toen van B. aanslagen ging plegen op 
Salman K. — omdat deze direct contact had opgenomen met de groepering om de zaak te 
regelen, en van B. simpelweg had genegeerd — achtte de Syrier de grens van het toelaatbare 
overschreden. "Toen werd het een kwestie van hij of ik". Hij zette vervolgens 500.000 gulden 
op het hoofd van Joel van B., die uiteindelijk werd geliquideerd. 

In ditzelfde dossier zijn voorbeelden te vinden van regelingen die tot doel hebben het 
geweldgebruik te beperken. Het recherche-onderzoek leerde: 

De opdrachtgever voor de moord op Joel van B. was Salman K. De huunnoordenaars 
Harry D. en Ferenc B. zijn met betrelddng tot de liquidatie van Joel van B. achter het 
onderduikadres gekomen via diens lijfwacht, Stanley van Z.. Stanley van Z. heeft het 
onderduikadres van Joel van B. aan hen bekend gemaakt. Salm= K. is daartoe een 
overeenkomst aangegaan met Stanley Z. Noch hij, noch Harry D. of Ferenc B. hoeven 
in de toekomst aanslagen te verwachten van de kant van Stanley van Z. 

Een vriend van Salman K. legt aan zijn ondervragers uit dat je niet ze:• maar wordt 
neergeschoten: 

U moet goed begrijpen dat het systeem in onze wereld anders is. Het is een gunst dat 
je een schuld mag terugbetalen. Als je niet kan betalen dan dien je voor de 
afgesproken dawn contact op te nemen over het feit dat je niet betalen kan. Als je dit 
niet doet en ze moeten naar jou komen dan lig je al een stap achter. Je krijgt dan 50 of 
25 procent boete. Al zou je dan op die dag nog willen betalen dan kan dat al niet meer. 

De misdadiger als homo economicus: ideaal of werkelijkheid? 
In de hiervoor beschreven criminologische verklaringen voor de alomtegenwoordigheid van 
geweld in de georganiseerde misdaad wordt de misdadiger als ondernemer, als homo 
economicus ten tonele gevoerd. Het is een man (en in een enkel geval vrouw) wiens doen en 
laten wordt gedreven door winstmaxirnalisatie, risico-afweging, marIctpositionering. Die 
opvatting zit al besloten in de etymologische achtergrond van termen als liquidatie of 
afrekening, tennen die aan de economie zijn ontleend. Die opvatting is ook geimpliceerd in de 
vele definities van het begrip "liquidatie" die inmiddels zijn besproken. Als Van Veen & de 
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Vogel liquidaties omschrijven als "het volgens plan om het leven brengen van een persoon 
waarbij het doel van de dader of opdrachtgever dient te zijn het verkrijgen, versterken of 
handhaven van een positie binnen het criminele milieu" (1997:2) voeren zij een calculerende 
ondernemer op. 

Dat misdadigers zichzelf graag als ondememers wensen te zien wordt ook in de door 
mij bestudeerde dossiers duidelijk. Het viel me op dat zij zich, wanneer zij over hun 
activiteiten spreken, vaak van termen bedienen die naar de zakenwereld verwijzen: er wordt 
in de verhoren gesproken over "zaken doen", "zalcenpariners", "handelswaar", "transacties", 
"ondememing", "gentlemen's agreement". Afpersingspraktijken worden door betrokkenen als 
"incassowerk" benoemd. Dat velen van hen over zalcelijk inzicht beschilcken moge duidelijk 
zijn. Om succesvol op de markt in illegale goederen en diensten te kunnen opereren is kundig 
ondernemerschap een absolute voorwaarde. Steeds weer werd ik verrast door de snelle 
winstberekeningen waarvan getuigen of verdachten blijk gaven in de verhoren. Neem het 
verhaal van Gerard de V., wanneer deze wordt gehoord over de moord op een Amsterdamse 
souteneur. 

Gerard de V. meldt dat hij en zijn "gabbertje" Jos L. enige tijd geleden in een café 
werden benaderd door een "mokkeltje" met de vraag hoeveel het zou kosten om de 
Amsterdamse pooier Hans H. om te leggen. Ze had er 50.000 gulden voor over. Jos L. 
had geantwoord dat alles mogelijk was maar dat er eerst een aanbetaling moest komen 
van 25.000. De vrouw vond dat goed en zou het met de haren bespreken. Nadat ze was 
vertrolcken kreeg Jos L. het advies van Gerard de V. om die 25.000 in zijn zak te 
stoppen, het "mokkeltje" een "schop onder haar kont te geven" en voor de rest net te 
doen alsof hij nergens iets van af wist. Het rekensommetje dat hier wordt gemaakt is 
duidelijk. Bij bedrog zou de vrouw nergens verhaal kunnen halen, bovendien leek het 
op grond van haar naleve, plompverloren verzoek onwaarschijnlijk dat zij een 
gewelddadige back-up had. 

Ben ander voorbeeld betreft de "zaken-logica" waartnee een drugsverslaafde de verdenlcingen 
jegens een vriend tracht weg te werken in een verhoor: 

H., die getuige was van een moord in een Turks drugspand, ontkent dat het hier om 
een rip-deal zou gaan: "Als aan u is verklaard dat C. heeft geprobeerd om voor niets 
drugs te krijgen of getracht heeft de jongens in dat pand te rippen, zoals dat heet, dan 
wil ik hier zeggen dat dat beslist niet is wat er gebeurde. Als ik iemand zou rippen zou 
ik niet naar een kruimel-dealertje gaan om die te rippen. Dan ging ik naar een echt 
grote jongen. Want het risico is toch ongeveer hetzelfde. 

Toch is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre het zakelijke kader waarbinnen liquidaties 
worden geplaatst door zowel onderzoekers als misdadigers volledig recht doet aan de 
gewelddadige pralctijken van het milieu. 

Een eerste gegeven waar we niet aan voorbij lcunnen betreft het volgende: de overeenkomsten 
die ik heb gesignaleerd tussen criminologische beschouwingen over geweld in de 
georganiseerde misdaad en de motieven die in de individuele dossiers naar voren kwamen zijn 
gebaseerd op uitspraken over liquidaties die achteraf werden gedaan. Met andere woorden, de 
inzichten die in verhoren over de motieven voor een moord werden genoemd werden altijd 
post facto gegenereerd. De nadere beschouwing van een zaakdossier, betreffende de moord op 
een 38-jarige Britse hasjhandelaar in Amsterdam, kan de implicaties van dit punt 
verduidelijken. 
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Casus 9. 
Lewis was een lieve jongen, maar hij was ook eigenwijs en koppig", zegt de moeder over de 
Britse hasjhandelaar die in 1995 in Amsterdam werd vermoord. Lewis (anderen kermen hem 
als Lou, weer anderen als Harry) werd in Manchester geboren. De vader van het slachtoffer 
was een Turk, noteert de verbalisant ijverig. Hij groeide op in Zuid Afrika. Daar is hij met de 
dope begonnen, herinnert de moeder zich. `Geen vader, weet 	zegt ze in een verhoor. 'En 
zijn broer was zoveel beter op school'. In het midden van de jaren zeventig keerde de familie 
terug naar Manchester. Lewis leerde er een meisje kennen en probeerde met haar een nieuw 
leven te beginnen in Nieuw Zeeland. Drie jaar later keerde hij terug, alleen en berooid. Hij 
beproefde zijn geluk in de hasjhandel maar imam al snel in de problemen met de Britse 
justitie. In afwachting van zijn proces vluchtte hij op een gestolen paspoort naar Nederland. 
Zijn moeder zegt in een verhoor: `....hij was altijd vol lof over Nederland. Ook omdat de 
wetten in verband met soft drugs anders waren, milder en rechtvaardiger...'. 

In Nederland zette Lewis de hasjhandel voort. Hij organiseerde een drugslijn met 
Noord Engeland; aanvankelijk met oude bekenden aldaar — een vriend herinnert zich die 
eerste contacten: "ze wisten niet eens het verschil tussen weed en hasj!" — maar later met meer 
ter zake kundigen. Hij kocht de hasj in Nederland in en regelde eenmaal in de zes weken een 
transport. De drugs werden in aluminium planken verstopt (aluminium kan niet gerontgend 
worden) die aan de uiteinden met foam werden gedicht om te voorkomen dat de honden de 
hasj zouden lumen ruiken. Waar hij de hasj inkocht wordt niet duidelijk in het dossier van de 
zaak. Er zijn vage referenties naar "Marokkanen in Limburg". De weed-plantage die hij 
blijkens het rechercheonderzoek samen met een vriend in een woning in Amsterdam West 
onderhield speelde geen rol van betekenis. 

In Noord Engeland had Lewis een vaste afnemer; een man die Thomas 'the Banker' 
werd genoemd, en die de betaling en de opslag van de drugs regelde. De distributie in 
Engeland werd weer door iemand anders geregeld. Volgens een getuige, een goede vriend 
van Lewis, leverde zo'n transport om en nabij de 53.000 gulden op. Voor het wisselen van de 
Britse Ponden had Lewis zo zijn adresjes: 'de Arabieren', een medewerker van het GWK of 
anders ene Ahmed bij het wisselkantoor in het Hirschgebouw op het Leidseplein. 

•De handel verliep echter niet zonder problemen, en in de verhoren van vrienden en 
bekenden van het slachtoffer passeren tal van hypothesen de revue over de motieven voor de 
liquidatie. 'Er gebeuren rare dingen in die wereld', zegt zijn Nederlandse vriendin in een 
verhoor. 'Zoals diefstal en ripdeals. En Lewis verdacht Thomas ervan samen te spelen met de 
politie'. Er waren ruzies en conflicten, zoals met David, een partner die de inmiddels goed 
lopende hasjlijn wilde exploiteren voor een XTC lijn. 'Lewis voelde daar niets voor', zegt de 
vriendin. 'Hij wilde zich enkel tot de hasj beperken, en daar was David dan weer behoorlijk 
kwaad over'. Ook was er ruzie met een partner die na aanvankelijke samenwerking voor 
zichzelf was begonnen. Maar met name de betalingen waren een bron van wrijving en 
conflict. Lewis' vriendin merIct op dat hij in de periode voorafgaand aan de moord "stil en 
chagrijnig" was en veel klaagde over het uitblijven van betalingen vanuit Engeland. "Hij was 
bang dat hij het geld wel kon vergeten." Ze vertelt de politie: 

'Lewis vertelde mij, ongeveer acht maanden a een jaar geleden, dat er met de 
transporten naar Engeland problemen waren. De eerste keer werd niet al het geld 
teruggebracht. De tweede keer werd ook niet al het geld terug gebracht. Lewis werd daar boos 
over en belde verschillende keren naar Engeland. Hij belde naar Jason [de chauffeur van de 
transporten] en Thomas [de afnemer]. Jason vertelde dat dit kwam door Thomas. Die had een 
peperdure auto gekocht.' 

Dat verhaal werd ook bevestigd door een vriend van het slachtoffer: 
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heb horen vertellen dat het allemaal niet zo soepel liep. Er waren regelmatig 
problemen met betalingen. Het geld liet altijd op zich wachten. lk begreep van Lewis dat hi] 
in Nederland de hasj kocht en vervolgens doorzond naar de UK. Elke keer moest hi] maar 
afwachten of het afgesproken bedrag terug zou keren (...) ik weet van Lewis dater dit jaar 
ook 6 kilo "plaatjes" naar Engeland zijn gegaan. De mensen in Engeland zouden die 
"plaatjes" terug hebben willen sturen, want er was geen vraag naar. Ze wilden alleen maar 
"zeepjes". Lewis was daar behoorlijk kwaad over want deze "plaatjes" werden niet geheel 
afbetaald en ze werden ook niet teruggestuurd. Zo was er eigenlijk altijd weer wat.' 

Omgekeerd echter, bleken de compagnons aan de andere kant van het Kanaal 
wantrouwig tegenover de activiteiten van Lewis. "De mensen in Engeland hadden het idee dat 
Lewis zo'n 750 gulden per kilo teveel betaalde bij inkoop in Amsterdam, dat ze in die zin 
werden afgezet (....)". Er zijn ook andere mogelijke motieven voor de liquidatie in de 
verhoren van getuigen te vinden. Een Nederlandse vriend van het slachtoffer zegt: 

weet zeker dat Thomas in de UK door andere mensen werd opgejut. Er waren 
ook eerder al problemen met ene Ron. Lewis en Ron zouden samen een drugslijn opzetten, 
maar Lewis wilde uiteindelijk niet. Toen ging deze Ron achter zijn rug om toch de handel in. 
Lewis ging toen in zee met ene Phil en daar was Ron weer niet blij mee. 1k denk dat Ron en 
Thomas naar Nederland zijn gekomen om over de diverse wrijvingen te gaan praten, en dat 
het gesprek toen is geescaleerd'. 

Welke problemen uiteindelijk tot de liquidatie aanleiding waren is ook in de loop van 
het recherche onderzoek niet duidelijk geworden, maar de suggestie van een "geescaleerde 
ruzie" dient in elk geval verworpen te worden. 

Eon lezing is te vinden in de verhoren van Jason, de chauffeur. Ofschoon deze alle 
reden heeft zijn eigen rol in de gebeurtenissen ten overstaan van de politie te minimaliseren, 
geeft het verhoor aanleiding te denken dat er wel degelijk een voorbedacht plan was om 
Lewis uit de weg te ruimen. In Engeland had deze Jason op een parkeerplaats langs de M 53 
een ontmoeting gehad met ene "Tony". Deze had hem twee pakjes gegeven, met de opdracht 
die bij Lewis in Amsterdam af te leveren. Jason had begrepen dat er in die pakjes een groot 
geldbedrag zat. Voorts had deze Tony aan Jason de opdracht verstrekt om twee mannen van 
het Amstelstation in Amsterdam te halen. Hij moest deze mannen in contact brengen met 
Lewis omdat ze "werk zochten" en "Lewis hen daarbij kon helpen". Naar eigen zeggen heeft 
Jason die twee mannen op de dag voor de moord inderdaad op het Amstelstation ontmoet. Hij 
heal hen een logeeradres in Hotel Flipper bezorgd, en hen precies uitgelegd hoe ze bij het 
adres van Lewis konden komen. Toen hi] de volgende dag zelf naar Lewis toog om de pakjes 
met geld af te geven trof hi] "plotseling" een van de mannen. Ze zijn toen gezamenlijk de 
woning van Lewis binnengegaan. Een goede vriend van Lewis — Roy Imam ook nog even 
opdagen, maar werd door Lewis weer weggestuurd. Jason heeft Lewis toen een pakje met 
geld gegeven, waarop hij het huis heeft verlaten "om het tweede pakje te gaan ophalen". Toen 
hij na een half uur terug lcwam trof hij niemand thuis. Hi] is daarop naar een winkelcentrum 
gelopen waar hij "toevallig" de man aantrof die hi] bij Lewis had achtergelaten. Deze zegt 
Lewis te hebben neergestoken omdat hi] belaagd werd met een keukenstoel. Als ze opnieuw 
naar de woning van Lewis lopen ontmoeten ze de tweede man. 

Een van de rechercheurs die bij de zaak betrokken waren, heeft een ietwat andere 
lezing over het gebeuren. Uit informatie bleek dat voomoemde Thomas "hoog in een 
cirugsorganisatie zat in de UK". Lewis zou herhaalde malen partijen has] hebben 
verdonkeremaand, en hi] zou het slachtoffer zijn geworden van een ware strafexpeditie. Jason 
was met 180.000 gulden naar Nederland gegaan, zogenaamd om een grote partij hasj op te 
halen bij Lewis. Maar zijn komst was alleen maar een voorzetje. Jason genoot het vertrouwen 
van de behoorlijk paranolde Lewis, en fungeerde als een "breelcijzer" om de twee killers 
binnen te laten. Bovendien heeft het er alle schijn van dat Roy, een vriend van Lewis, was 
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omgekocht: deze zou Lewis hebben omgepraat met de deal akkoord te gaan, zou de Britten 
hebben ontvangen en zou naar Engeland hebben doorgeseind dat de meterkast in Lewis' 
woning zat "volgestouwd" met hasj. Het geld dat Jason meenam was wellicht niet voor Lewis 
bedoeld maar voor de twee huurmoordenaars, en van de hasj in de meterkast bleek bij 
huiszoeking geen kruimel meer te vinden. Ook dat zouden de verdachten hebben 
meegenomen. Een van de verdachten, Bandeira, is later in Engeland aangehouden en heeft 
bekend dat hij de moord heeft gepleegd. 

Wat je ziet in een zaak als deze is dat, nu het slachtoffer door geweld om het leven is 
gekomen, tijdens de verhoren en in het geruchtencircuit alle misstappen in zijn levensloop 
worden gereconstrueerd en met zijn dood in verband worden gebracht. Niet minder dan 10 
verschillende motieven komen in dit zaakdossier naar voren: (1) het slachtoffer zou met de 
politie samenwerken, (2) het slachtoffer zou zijn drugslijn niet willen openstellen voor 
uitbreiding van de handel met XTC, (3) er waren conflicten met een partner die voor zichzelf 
zou zijn begonnen, (4) er waren betalingsproblemen vanuit Engeland, (5) het slachtoffer zou 
partijen hasj hebben achtergehouden, (6) het slachtoffer zou slechte waar hebben geleverd, (7) 
het slachtoffer zou de waar te duur hebben verkocht aan de Britten, (8) het zou gaan om een 
"strafexpeditie", (9) het zou gaan om een rip-deal, al dan niet gedefinieerd als "het incasseren 
van een tegoed", (10) de moordenaar zou uit zelfverdediging gehandeld hebben. 

Hoewel de zaak uiteindelijk werd opgelost, bleek gedurende het onderzoek dat het niet 
mogelijk was een motief als "het ware" aan te wijzen. Het is in dit geval ook nog maar de 
vraag of er ook een uiteindelijk motief is. Waar we geneigd zijn na te denken over "het" 
motief van "de" zaak, leert deze gevalsbeschrijving dat zo'n reIficatie niet opgaat: personen 
hebben een motief, "zaken" met. En aangezien er veel personen bij deze zaak betrokken 
waren, die alien een voorgeschiedenis hadden met het slachtoffer, is het zeer wel mogelijk dat 
er meer motieven in het spel zijn geweest. Er kan sprake zijn van een accumulatie van boze 
vermoedens en geruchten rond Lewis en daadwerkelijke schendingen van afspraken. Ook is 
het goed mogelijk dat het plan tot de moord niet uit een brein is ontsproten, of een belang 
dient, maar een gevolg was van de paranoia van de afnemer en de woede van de financier en 
de hebzucht van de huurmoordenaar. Het enige dat er op grond van deze zaak — en 
bijvoorbeeld de eerder besproken casus 4— gezegd kan worden is dat er in een liquidatie een 
waaier van verschillende beweegredenen kunnen samenkomen. Zo er al een doorslaggevend 
was, valt niet meer te achterhalen welke dat was. 

Maar we zien hier — net als in alle andere zaken — dat de relaties van het slachtoffer 
niet met die onduidelijkheid kunnen of wensen te leven. De modus van het speculeren is te 
vangen in uitspraken van het type "Zie je wel! Dus toch, he? Ik vermoedde al dat hij met de 
politie praatte". "Natuurlijk moest hij dood, hij had wel tien kilo hasj achterover gedrukt". 
"Wat dacht je, hij had nog een enorme schuld uitstaan bij die wapenleveranciers, en dat zijn 
Joegoslaven. Harde jongens. Daar moet je niet mee sollen". Achteraf had het allemaal niet 
anders kunnen zijn. Achteraf, ook, weten directe naasten van het slachtoffer te melden dat de 
ongelukkige al aangegeven had voor zijn leven te vrezen. "Hij was al weken chagrijnig en 
gespannen", zei de vriendin van Lewis in een verhoor. "Hij was uit zijn gewone doen". "Ik 
kom niet meer terug", had een ander slachtoffer niet lang voor zijn dood tegen zijn vriendin 
gezegd toen hij zijn biezen pakte. "Vanuit dat land kom je niet meer terug. Er is geen 
retourtje. Dat land bestaat niet echt. Ze hebben me te pakken. Ik moet weg, want ik wil niet 
dat ze ook Timmy [hun kind] gaan pakken". 

De gegevens die ik heb gepresenteerd leren dat de stelligheid waarmee motieven en 
doodsdreigingen naar voren worden geschoven misplaatst is. Liquidatie is immers niet een 
vanzelfsprekende sanctie; in het milieu volgt op bedrog soms een schikking, soms een fysieke 
bedreiging, soms de kogel en soms helemaal niets. Soms kom je er gewoon mee weg. 
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Onderzoekers zijn het er bovendien over eens dat paranoia en doodsangst altijd aanwezig zijn 
in het milieu, en het is dan ook te verwachten dat criminele ondememers die willens en 
wetens hun maten bedriegen of verraden altijd zullen vrezen voor hun leven en dito 
uitspraken doen. 

Het achteraf speculeren over de motieven voor een moord plaatst die moord post facto 
in een kader waarin marktmechanismen de boventoon voeren. Achteraf kan een moord als een 
kille afrekening worden benoemd. Maar was het dat ook? De zaken die in het volgende 
hoofdstuk besproken zullen worden wijzen er op dat de trigger-conditions, de directe 
aanleiding tot een moord, in veel gevallen een heetgebakerder karalcter hebben. 

Een tweede reden het beeld van de misdadiger als homo economicus pur sang te herzien is de 
vaststelling dat de concrete winst van een liquidatie steeds opnieuw moeilijk te reconstrueren 
is. Met het doodschieten van een schuldenaar heb je je geld niet terug; met het vermoorden 
van een verklildcer ben je per definitie te laat (er is dan immers al gesproken); met het uit de 
weg ruimen van een concurrent hou je de concurrentie niet tegen. Wel heb je jezelf in de 
meeste gevallen een probleem bezorgd, zoals de volgende casus laat zien: 

Casus 10. 
"De marmen die hem hebben neergestoken waren drugskoeriers", zei de rechercheur en 
dossierbeheerder van een moordzaak waarbij een Surinaamse jongen, Ronnie G., het leven 
liet. "Ze waren met geld uit Engeland gekomen om drugs te kopen. En vervolgens zijn ze zo 
stom geweest een jochie uit de Bijlmer 60.000 pond te geven. Dat joch is er met dat geld 
vandoor gegaan. Hi] heeft dat geld diezelfde avond nog uitgegeven, misschien zat ie zelf in de 
schulden, dat is onduidelijk gebleven. Wel weten we dat de koeriers hem hebben opgezocht 
om hun geld dan wel hun waar op te eisen. G. kon beide niet leveren. Er is nog wel 
geprobeerd aan drugs te komen, Ronnie is in verschillende koffieshops gesignaleerd terwfil de 
Britten hem als een schaduw volgden. Het neersteken van de jongen moet een impulsieve 
daad geweest zijn. Paniek. Het loste uiteindelijk niets op, het schiep alleen maar een extra 
probleem. Want bij terugkeer in Engeland hadden de daders iets uit te leggen aan hun 
opdrachtgevers: die pildcen zo'n verhaal over een Surinamertje niet, die zullen denken dat de 
heren het geld zelf hebben gehouden. Dus die lui hebben tot op de dag van vandaag nog 
steeds een probleem. Die moeten nu een bank overvallen, of wat dan ook, maar zolang dat 
geld er niet is hebben zij een groot probleem. 

Als ik de tiler besproken zalcen een voor een doorloop met in mijn achterhoofd de vraag wat — 
om in economische tennen te blijven redeneren — de moord had kunnen "opleveren" (in geval 
de speculaties omtrent het motief juist waren) ontstaat het volgende beeld: 

Casus 1. De moord op de Chinees Li J. 
Als Li J. zich inderdaad onder de paraplu van de Ah Kong had uitgewerkt, zou met 
zijn dood een concurrent uit de weg zijn geruimd. Overigens dien je je dan wel af te 
vragen of de activiteiten van Li J. van zo'n omvang waren dat ze een werkelijke 
inkomstenderving voor de Ah Kong, of een factie van die groepering zouden 
betekenen. Zulks blijkt in ieder geval niet uit het dossier. Ms Li J.'s loslippigheid hem 
fatnal is geworden is er met de moord een "prater" uitgeschakeld, en mogelijk 
onwelkome aandacht van de politie afgewend. Als het ging om de beledigde baas van 
het karaoke restaurant in Utrecht, heeft deze in de dood van Li J. emotionele 
genoegdoening gevonden (wraak), en zijn reputatie als "keiharde" baas op weten te 
vijzelen. 
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Casus 2. De moord op Aziz Ben K. 
Als "de berber" Rachid inderdaad de opdrachtgever van de moord is geweest heeft hij 
aan de dood van Aziz Ben K. enkel emotionele genoegdoening overgehouden (wraak) 
en zijn reputatie weten te sterken. Zijn geld heeft hij niet terug; wel heeft hij de kosten 
van de twee huurmoordenaars, en het probleem van een justitieel onderzoek. 

Casus 3. De moord op de overspannen drugshandelaar Koen L. 
Indien de daders of opdrachtgevers van de moord inderdaad de twee verdachten waren 
wier schuilplaats door Koen L. aan de Marokkanen was doorgegeven, dan hebben ook 
dezen emotionele genoegdoening (wraak) en een gewelddadige reputatie 
overgehouden aan hun daad. 

Casus 4. De moord op de malverserende drugshandelaar Lucien van G. 
Voor de dader lijkt de moord niet veel meer op te leveren als het afwentelen van de 
doodsdreiging die in zijn richting was geuit door de Engelse afnemers. Voor de 
verschillende partijen die door Lucien van G. waren bedrogen is er de emotionele 
genoegdoening (wraak), en het opvijzelen van de reputatie van de verschillende 
groeperingen. 

Casus 5. De moord op twee Turkse drugsdealers in een koffiehuis. 
De beledigende woorden aan het adres van de dader wanneer deze zijn geld komt 
opeisen en het gegeven dat de dader zelf werd bedreigd (door zijn baas) lijken bier de 
voornaamste motieven te zijn geweest. Zijn geld kreeg hij niet terug, wellicht zijn 
reputatie als man-van-eer. 

Casus 6. De moord op een Russische misdadiger 
Niemand heeft jets gewonnen bij dit voorbeeld van getrapte schuld: de afnemers uit 
St. Petersburg hebben hun geld niet terug en een dode op hun geweten; en de 
leverancier van de nep-produkten heeft zijn schuld nog steeds niet ingelost. 

Casus 7. Zie casus 3. 

Casus 8. De moord op de witwasser Hamza G., gevolgd door de moord op Joel van B. 
De moord op Hamza G. door Joel van B. lijkt een duidelijk voorbeeld van een 
strategische toepassing van moord: door Hamza G. te vermoorden, dient diens neef 
Salman de bedreigingen aan zijn adres serieus te nemen, en kan Joel van B. 
verwachten dat hij met het geld over de brug zal komen. Als Salman vervolgens Joel 
van B. laat liquideren is er een doodsdreiging afgewenteld, en houdt hij er emotionele 
genoegdoening aan over en een versterking van zijn gewelddadige reputatie. 

Casus 9. De moord op de Engelse drugshandelaar Lewis 
Als de moord inderdaad het gevolg was van Lewis' weigering de goed lopende 
drugslijn open te stellen voor transporten van XTC is er met de moord een obstakel 
voor dat voornemen weggenomen; als er inderdaad grote partijen hasj uit Lewis' 
woning zijn verdwenen hebben de daders en/of opdrachtgevers kapitaal verkregen; 
voor de overige motieven geldt opnieuw dat er enkel emotionele genoegdoening is 
verkregen en dat er gewelddadige reputaties zijn gevestigd. 

Dat een inventarisatie van wat de moord in concreto had kunnen opleveren zo vaak leidt tot 
de conclusie "emotionele genoegdoening" en "het vestigen van een gewelddadige reputatie" 
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(en in alle gevallen: een onwelkom justitieel onderzoek) is bepaald opmerkelijk te noemen. 
Temeer daar alle zaken die ik in dit hoofdstuk heb besproken zich op het eerste gezicht als 
"klassieke liquidaties" lieten benoemen, in die zin dat de motieven primair gerelateerd leken 
aan de criminele activiteiten waar dader en slachtoffer in betroklcen waren. 

Deze beschouwing dwingt in ieder geval het specifieke karakter van moord binnen het 
geweldsrepertoire van misdadigers te onderkennen. Het is opmerkelijk hoe in criminologische 
beschouwingen steeds in algemene zin over "de rol van geweld" wordt geschreven: dreiging 
met geweld, de toepassing van niet-dodelijk geweld en dodelijk geweld worden maar al te 
vaak op een hoop gegooid. Hier wordt duidelijk waarom dit niet aangaat. Waar andere 
vormen van geweld — mishandeling, verminking, ontvoering, intimidatie — slachtoffers onder 
druk zetten hun concurrerende activiteiten te staken, hun misstappen recht te zetten, hun 
rekeningen te voldoen, of hun lippen te verzegelen, wordt met moord in materiele zin weinig 
gewonnen. Er is dus alle reden om het begrip geweld te differentieren, en de specifieke 
betekenis van liquidaties niet enkel te zoeken in de richting van de economische "logica" van 
illegale markten, maar evenzo zeer (zo niet meer) in de richting van emotionele 
genoegdoening en het vestigen van een gewelddadige reputatie bij individuen en 
groeperingen. In het volgende hoofdstuk zullen de consequenties van die bevinding verder 
worden onderzocht. 

Kanttekeningen bij de regulerende we/icing van geweld op de criminele markt 
Geweld is noodzakelijk om de georganiseerde rnisdaad draaiende te houden, hebben 
criminologen ons voorgehouden. Het werpt een dam op tegen concurrenten op de markt, het 
beslecht conflicten bij ontstentenis van een onafhankelijke rechtspraak en het dwingt 
individuele deelnemers tot loyaliteit aan de onderneming. In verhoren is die gedachte keer op 
keer herhaald door getuigen en verdachten. 

Ook dit onderzoek bevestigt de gedachte dat geweld een onontbeerlijke factor is in de 
georganiseerd misdaad. Tegelijkertijd echter, nodigt dit onderzoek uit tot een andere lezing 
van hoe geweld die rol kan vervullen. De eerste kanttekening die geplaatst moet worden bij de 
bier besproken studies betreft het dominante beeld van de crirninele entrepreneur als homo 
economicus pur sang: een calculerende ondememer, die moord als instrument gebruilct, steeds 
baten en kosten in overweging neemt, risico's tegen ellcaar afweegt, etc.. Dat eenzijdige beeld 
ontstaat doordat de effecten van (dodelijk) geweld in de georganiseerde criminafiteit als motief 
voor geweldshandelingen worden beschreven. Post facto speculaties over het motief (door 
onderzoekers, de pers, misdadigers en anderen die doende zijn de imaginaire ruimte van het 
niet-zeker-weten in te vullen) worden als het ware terug in de tijd geplaatst, en als intentie van 
de moordenaar of opdrachtgever beschreven. Zo worden liquidaties tot de Mlle afrekeningen 
waar wij ze voor houden. 

De volgende casus 'evert een duidelijk voorbeeld hoe ver de intenties tot moord en de 
effecten van die moord in het milieu uit elkaar kunnen liggen. 

Casus I I . 
"Een keiharde groepering, daar in Nederland", zou er in Franlcrijk gezegd zijn nadat de Franse 
drugskoerier Francois F. in Utrecht was vermoord. De drugshandelaren wisten maar al te 
goed dat ze hun Nederlandse leveranciers al lange tijd aan het lijntje hielden en een forse 
achterstand hadden opgelopen met de betalingen. En nu was hun koerier kort na aankomst in 
Nederland vermoord. Geen wonder dat ze hun Nederlandse partners-in-crime tegenover de 
Franse politic als "keiharde jongens" betitelden. 

Als de verdachten, Maarten V. en zijn twee ne4es na vijf maanden onderzoek in 
Nederland worden aangehouden, bekermen ze vrijwel direct. Er ontstaat toch een wat ander 
beeld van deze "keiharde groepering". "Het was alsof ze opgelucht waren", zegt de 
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rechercheur over de verdachten. "Ze zeiden dat ze de vijf zwaarste maanden van hun leven 
achter de rug te hadden." 

Maarten V. zat al enige tijd volkomen op zwart zaad. Acht jaar werkte hij al in de 
drugshandel, samen met zijn vader en af en toe met zijn neef. Maar de zaken liepen 
klaarblijkelijk niet naar behoren. Hij was diverse malen in Frankrijk geweest om hasj te 
leveren, maar Icreeg dan maar een deel van het geld of helemaal geen geld, omdat het spul niet 
goed zou zijn, naar benzine zou stinken, of anderszins niet naar de zin van de afnemers was. 
Onderwijl eisten de Marolckaanse leveranciers in Limburg hun geld in steeds dreigender 
bewoordingen op. Maarten V. wilde nu hoe dan ook het geld dat Francois F. hem 
verschuldigd was incasseren en verzon een noodplan. Francois F. werd door Maarten V. naar 
Nederland gelokt met de mededeling dat hij een forse partij uitstekende White Widow in huis 
had.. Francois F. ging daar op in. Op Schiphol aangekomen werd hij opgehaald door Maarten 
V.; ze gingen nog op de koffie bij diens ouders, en vervolgden hun weg naar de woning van 
Maarten V. in het gezelschap van twee neven van V. In de woning dronken ze bier en 
rookten ze dope. Toen ze vervolgens naar buiten wilden gaan pakte Maarten V.. zijn pistool 
en schoot Francois F. door het hoofd in het halletje van de woning. De neefjes omwilckelden 
hem met landbouwplastic, reden met hem rond en dumpten het stoffelijk overschot 
uiteindelijk in de Vecht, zo'n vijfhonderd meter van de plek waar hij werd gevonden. Het 
geld, zo'n 60.000 gulden, werd gebruikt om de schuldeisers in het Zuiden van het land af te 
betalen. Verder was er voor alle medeplichtigen 6000 gulden. Het resterende deel van het 
bedrag werd gebruikt om het halletje opnieuw te verven, te behangen en van een nieuwe 
vloerbedelcking te voorzien. En daarmee was het op. Een telefoontap, niet lang voor de 
aanhouding van Maarten V., leerde dat deze 25 gulden moest lenen van een vriend om zijn 
dagelijkse boodschappen te kunnen doen. 

Het hele plan om Francois F. te vermoorden ontstaat door de acute geldnood bij de 
Nederlandse drugsleverancier: het gaat in wezen om een in scene gezette rip -deal. De dader 
zal zijn plan voor zichzelf wellicht gelegitimeerd hebben met verwijzingen naar de 
wanbetalingen van de Franse afnemers, en de bedreigingen van de Maroldcanen, maar het zou 
vergezocht zijn de moord op te vatten als een vorm van straf. Het primaire motief lijkt hier 
toch geld te zijn. Het gevolg van de moord is echter dat Maarten V. en de zijnen bij de 
Fransen nu bekend staan als "keiharde jongens" bij wie je maar beter je afspraken kunt 
nakomen. Tegen wil en dank hebben zij nu een reputatie waar rekening mee gehouden dient 
te worden. 

Deze casus doet niets af aan de gedachte dat dodelijk geweld noodzakelijk is om de 
georganiseerde misdaad draaiende te houden. Maar de zaak leert wel dat er een andere 
verklarende strategie nodig is om de betekenis van dit dodelijke geweld in de georganiseerde 
misdaad te duiden. Moord is — onderzocht op haar regulerende werking binnen de 
georganiseerde misdaad — een abstracte kracht. Waar het die regulerende werking betreft doet 
het er in wezen niet zoveel toe of deelnemers aan het criminele bedrijf nu worden 
doodgeschoten omdat ze de criminele onderneming in gevaar hebben gebracht of omdat ze 
zich aan de dochter van een kompaan hebben vergrepen of omdat ze elkaar hebben beledigd 
toen ze teveel coke hadden gesnoven. Van belang is dat er weer een dode is gevallen. Van 
belang is dat het geruchtencircuit die moord in post facto speculaties in verband brengt met al 
dan niet vermeende misstappen van het slachtoffer, of met de reputatie van een individu of 
groepering. Van belang is dat een altijd aanwezige doodsdreiging bewaarheid werd. 

Een tweede kanttekening die op grond van dit onderzoek kan worden gemaakt is dat het 
begrip geweld veel meer en veel vaker gedifferentieerd zou moeten worden. Het valt voor 
niet-dodelijk geweld veel malckelijker te beredeneren hoe het een regulerende werking kan 
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hebben binnen de georganiseerde misdaad dan voor het dodelijk geweld dat in dit onderzoek 
centraal staat. Liquidaties zijn dan ook niet "de ultieme reactie" op problemen in het milieu. 
Zo'n omschrijving veronderstelt dat het de zwaarste sanctie is, en dat veronderstelt weer het 
bestaan van zoiets als een "pakket van sanctiemaatregelen" waarmee lichtere en zwaardere 
vergrijpen naar verhouding lcunnen worden afgestraft. Maar het regime waar de onderwereld 
aan is onderworpen is niet dat van een quasi rechtstaat, waar bepaalde overtredingen bepaalde 
gewelddadige sancties tot gevolg hebben. Er is geen strafmaat waar iedereen zich aan houdt, 
geen jurisprudentie op grond waarvan de redelijicheid van een straf wordt bepaald. Juist de 
afwezigheid van een duidelijk "pakket van sanctie maatregelen" in het milieu maakt dat men 
er beter aan doet te spreken over een regime van terreur. 

In een regime van terreur weet je dat er geweld is, dat er doden vallen, maar je weet 
niet warmeer en waarom. Bedrog en verraad wordt soms zwaar afgestraft, soms niet. Het 
geweld is daannee een vrij zwevende lcracht, grillig en onberekenbaar, en juist daardoor 
overal. Antropologen spreken in dit verband over een culture often-or of een culture offear 
en hebben er keer op keer op gewezen dat mensen niet met zo'n onberekenbare kracht lcunnen 
omgaan. In mijn studie over geweld in het voormalige Joegoslavie (Van de Port 1998) heb ik 
een sprekend voorbeeld opgenomen waaruit blijkt dat de willekeur waarmee de dodelijke 
projectielen op Sarajevo neerdaalden aanleiding waren tot zeer gedetailleerde theorieen die 
enkel tot doel hadden die willekeur te ontkennen: de bewoners van de belegerde stad 
construeerde een logica van het bombardement (in het voile besef dat die logica geen soelaas 
biedt). Het gegeven dat ook misdadigers opereren in een culture often-or geeft eveneens 
aanleiding tot de gedachte dat niet de overtredingen van normen en regels (dodelijk) geweld 
genereren, maar juist de afwezigheid van normen en regels, of beter nog, het ontbreken van 
een instituut waarin die normen en regels verankerd zijn. Net  zoals de burgers van Sarajevo 
een logica van het bombardement verzonnen in een wanhopige poging aan de gekmakende 
willekeur van de beschietingen te kunnen ontsnappen, zo lijken ook de participanten in het 
criminele milieu die in de dossiers aan het woord komen de dreiging van willekeurig geweld 
te willen beteugelen door achteraf een logica te poneren. Met andere woorden, de normen en 
regels van het milieu zijn niet meer dan vrijzwevende opvattingen die iedere keer opnieuw 
moeten worden bevestigd: in gewelddadige handelingen, en in de nieuwe speculaties die door 
dat geweld gegenereerd worden. 
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3 Eer en wraak in het milieu. 

No power so effectively robs the mind of all its powers 
of acting and reasoning as fear. To make anything 
terrible, obscurity seems to be necessary 
— William Burke 

lk heb moeten vaststellen dat de marktgerichte logica die vaak aan crimineel geweld wordt 
toegedicht post facto wordt geproduceerd. In de speculaties over het hoe en waarom van een 
liquidatie wordt deze van een achtergrond voorzien: politie, pers en milieu zijn doende alle 
bekende of vermoede misstappen in de criminele carriere van het slachtoffer op te rakelen, en 
alles wordt als mogelijke aanleiding tot de moord in overweging genomen. Het 
"koelbloedige", "Icille", "zakelijke", "markt-strategische" imago dat een liquidatie aankleeft 
wordt in veel gevallen pas achteraf geconstrueerd. 

Hier en daar heb ik al gesuggereerd dat er in de directe aanleiding tot liquidaties 
gegevens opduiken die doen vermoeden dat dezen een veel emotioneler, temperamentvoller 
karalcter hebben dan algemeen wordt aangenomen. Warmeer namelijk de directe getuigen van 
een moord of de verdachten wordt gevraagd de precieze toedracht van de moord te vertellen, 
volgt vrijwel steeds een verhaal over emoties. 1  Daarbij gaat het opvallend vaak om wat Jack 
Katz "the family of moral emotions" heeft genoemd (Katz 1988:9): eerzucht, wraaklust, een 
zich verraden voelen, gekwetste trots. De uitspraken van Thea Moear over de liquidaties die 
plaatsvonden in de groepering rond drugsbaron Klaas Bruinsma zijn illustratief: 

Mensen zien het tnisschien op televisie of ze lezen het tnisschien in de krant, maar ze 
hebben meestal geen idee van wat er allemaal aan voorafgegaan is, helemaal niet als 
de zaak nooit wordt opgelost. Vooropgesteld: je hebt criminelen en criminelen. Er zijn 
inderdaad idioten die al beginnen te schieten als je een verkeerde opmerking maakt, 
maar daar is bij ons nooit sprake van geweest. Je werd echt niet doodgeschoten omdat 
je haar niet goed zat of omdat je schuld bij ons had en steeds maar niet betaalde. Voor 
mensen met schulden werd altijd een oplossing gezocht; of ze kregen uitstel, of ze 
kregen een afbetalingsregeling, en het is weleens helemaal kwijtgescholden ook — daar 
zijn we altijd heel schappelijk in geweest. Je kwam heus niet zomaar op dat lijstje [de 
hit-list die Bruinsma er op na zou houden], dan moest er echt wel wat gebeurd zijn 
(Thea Moear, in Middelburg 2000:147) 

Op het eerste gezicht bevestigt deze uitspraak van Moear de tendens de liquidatie het 
voorkomen te geven van een instrument in handen van een koel berekenende ondememer op de 
markt in illegale goederen. "Er moest echt wel wat gebeurd zijn", zegt Moear. Maar volgen we 
haar relaas over wat dat "echt wel wat" inhoudt, dan begint het zorgvuldig opgebouwde beeld 
van een strikt zakelijk geweldsgebruik al snel te wankelen. Over de aanslag op Hugo Ferrol, 
die verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van Bruinsma's vriend Henk Soenarto in 
1978, zegt Moear bijvoorbeeld: 

1k zou liegen als ik zou zeggen dat het onterecht was. In ons wereldje had die Lange 
[Bruinsma] zakelijk gezien het recht. Er was genoeg gebeurd; er was een totaal 
onschuldige dooie gevallen, en een vriend, en zoiets mag je niet vergeten (2000:145). 

I  Ook hier is sprake van post facto mededelingen, en ook hier geldt dat we niet met zekerheid kunnen zeggen in hoeverre die mededelingen 
overeenstemmen met dat wat er in werkelijkheid is gebeurd. Opnieuw acht ik de frequentie waarmee naar emotionele en morele motieven 
werd verwezen wel indicatief voor het belang dat aan deze gedragsdisposities wordt gehecht. 

66 



Hier verandert de toonzetting opeens van zalcelijk ("zakelijk gezien had hij het recht") naar 
moralistisch en emotioneel: "...er is een onschuldige dode gevallen, een vriend nota bene. 
Zoiets mag je Met vergeten". Verwijzingen naar motieven die hun oorsprong hebben in het 
domein van de moraal en de emotie zijn ook in andere van Moear's uitspraken terug te 
vinden. Over de moordaanslagen op Andre Brilleman en Melcsandar Marianovic (zie pag. )oc) 
zei ze: 

...het was zo klaar als een klontje dat-ie [Bruinsma] dit niet kon pildcen. Als je zoiets 
pita sla je een enorme flater, dan lacht de hele stad je uit, en met zijn trots en 
eergevoel kon dat niet. Het was honderd procent zeker dat die jongens eraan zouden 
gaan, en dat was ook logisch (2000:149). 

Ook hier is weer spralce van een mengeling van logische berekening ("wat zullen de anderen 
nu over mij denken en kan ik mij dat permitteren?") en geschonden trots en eer. 

In de door mij bestudeerde dossiers is het meestal niet veel anders. Mensen die erbij 
waren toen de moord werd gepleegd (of tot de moord werd besloten), of daders zelf, spraken 
tellcens wanneer die directe aanleiding tot de moord ter sprake Imam over emoties en over 
moraal. Die verhalen gingen over gekrenkte ego's en over gezichtsverlies: 

De mensen hadden tegen me gezegd dat ze niet begrepen dat ik me zo maar had laten 
slaan [door het slachtoffer van de moord, Osman] en gewoon met mijn armen over 
elkaar was blijven staan. Ze noemden mij een "duffe". lk voelde me een beetje voor 
gek gezet. Anders gingen die dingen niet werken in mijn hoofd. lk vond dat ik door de 
hele situatie voor gek stand. Toen ik Osman tegenkwam [in het uitgaanscentrum] 
gingen de anderen me oppeppen. Die mensen, ze pepten me echt op. Ze willen 
sensatie. lk wil die dingen niet doen voor die mensen. Maar ik hoorde roepen: ga 
maar, ga dan, ga dan. Het komt er op neer: ga maar gewoon naar hem toe, ga maar 
gewoon vechten. Die mensen hadden me aangemoedigd. lk wilde het pistool gewoon 
op het hoofd van Osman zetten en zeggen dat hij zijn bek moest houden. Ik wilde mijn 
respect terug. lk wilde hem niet echt doodschieten. (citaat uit een verhoor) 

Om de betalingsproblemen die waren gerezen nadat zijn oom 1,5 miljoen gulden had 
vergolct op te lossen had Salman K. contact opgenomen met de groepering waar Joel 
van B. voor werkte. Joel van B. was daar woedend over. Hij eas gepasseerd en had op 
deze manier tegenover de organisatie ontzettend gezichtsverlies geleden. Joel van B. 
zou danrop opdracht hebben gegeven om oom Abu te vermoorden. (aantekening bij 
een dossier) 

...die zondag waren we bijeengekomen in het huis van Wu. We waren er allemaal, 
Rong L., Ma Yong S., Rong F. en Wu zelf. We zouden besluiten wat er met Wang 
moest gaan gebeuren. In eerste instantie werd besloten Wang aan te geven bij de 
politie inzake afpersing en moord. Dit tot groot ongenoegen van Wu. Zij had al vaker 
voorgesteld om Wang te vermoorden en spoorde danr steads weer op aan. Ook nu 
thong zij er op aan de politie buiten beeld te laten en zelf iets te ondememen. Anders 
zouden wij gezichtsverlies leiden. (citaat uit een verhoor) 

Mijn broer heeft Viktor op een gegeven moment de zaak uitgezet. Ik denk dat Vilctor 
hierdoor op een verschrildcelijke manier in zijn goede naam en eer was aangetast. 
Voor een Israelier is dat iets wat zeer belangrijk is. Dus ik denk dat Viktor via zijn 
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contacten in het criminele circuit de moord op Jacob heeft kunnen regelen. (citaat uit 
een verhoor) 

Soms gingen die verhalen over de minachting die een dader jegens het slachtoffer kan voelen: 

Of: 

Toen we het huis waren uitgevlucht riep ik nog dat we een ambulance moesten bellen. 
Maar ik hoorde dat Biilent zei: "ach joh, laat maar, het was toch maar een junk". Hij 
zei dit erg minachtend. Het kon hem duidelijk niets schelen dat hij net iemand had 
neergestoken. (citaat uit een verhoor) 

Over wraalczucht: 

En dan was er nog die Marokkaan die het café binnen kwam met een gewond gelaat 
en die riep: "...ik ben te palcken genomen in het toilet van de Bay-Beach Club door 
Arjan C. en ik ga hem een kopje kleiner maken. Hij moet naar de hel! Naar de he!!". 
(aantekening bij een dossier) 

lk heb van een Israeli& gehoord dat Benny last had met de Israelische maffia. Een van 
de maffialeiders, een man die Goldy heet, zou door Benny's toedoen in de gevangenis 
zitten. Er zouden mensen gearresteerd zijn in Italie, Denemarken en Israel. Ik spreek 
nu over enkele jaren geleden. Volgens mijn informatie zijn deze mensen nu vrij. 
Geloof me, zij hebben alle reden om Benny dood te willen zien. (citaat uit een 
verhoor) 

Met behulp van Kenneth G. wisten Willem H. en Jeroen de M. uit een Engelse 
gevangenis te ontsnappen. Patrick van S., een Belgische medegedetineerde, lieten ze 
huilend achter omdat hij niet over de negen meter hoge muur kon komen. De Belg 
moest dan ook zijn straf uitzitten. Kenneth G. bleef ook achter. Voor de geboden hulp 
had Willem hem kennelijk 5000 pond in het vooruitzicht gesteld. 

Na zijn invrijheidstelling kwam Kenneth G. bij Willem langs om het geld te 
innen. Willem was echter niet van plan dat geld te betalen en zei van geen afspraak te 
weten. Hij scheepte Kenneth G. af met een bedrag van 500 gulden. Kenneth G. nam 
dit niet en stelde eerst voor om ter intimidatie een autobom te plaatsen bij Willem. Hij 
vroeg Patrick van S. dit te doen, maar deze zag dit niet zitten. 

Daarop werd besloten om Willem te gaan ontvoeren, maar ook dat mislukte. 
Toen Willem niet lang daarna werd geliquideerd wist zijn zoon het zeker. Kenneth G. 
had zijn vader vermoord. "Uit pure wraakzucht". (aantekening bij een dossier) 

Ook het veel gerapporteerde drugs- en alcoholgebniik laat zich maar moeilijk rijmen met het 
beeld van de "koele", "rationele" moord, en mag hier niet onvermeld blijven: 

In de woning heb ik wat cocaine gebruikt. lk deed dat om de moed te krijgen om 
iemand te kunnen doden. lk ben namelijk absoluut geen killer. Ik had jets nodig om 
mijn gevoel uit te schalcelen zodat ik het wel kon doen, zodat ik in ieder geval een 
poging zou kunnen wagen. Ik zag dat Alex `skuff (=een sarnengeperst mengsel van 
hasj en weed) rookie en wat cocaine snoof. Randel nam ook een mes mee. Indien 
nodig, zou Randel met het mes zijn `werk' afmaken. Hij zou hun dan de strot 
doorsnijden (citaat uit een verhoor) 
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Of: 

Voorafgaand aan Hofi Josi [een Antilliaans feest] was ik met Robbertje al naar een 
ander feestje geweest waar ik veel whisky had gedronken. Dat wil zeggen: een halve 
fles. lk was behoorlijk aangeschoten geweest, en soms word ik dan agressief en soms 
rustig. Na Hofi Josi ging ik terug naar het centrum. Ik schopte tegen een rolluik omdat 
ik had gedronken. Normaal deed ilc dat niet. lk was lcwaad omdat het me teveel werd 
en die "dingen" in mijn hoofd gingen werken. (citaat uit een verhoor) 

Hubert van G. (...) hangt altijd rond in cafe L. waar hij de eigenaar kent. Die geeft hem 
ook wel eens geld om weed te kopen. Hij roolct zes joints per dag en beschouwt 
zichzelf als verslaafd aan de weed. De beslissing am de Turk te rippen, en de 
vermoedelijk 50.000 gulden afhandig te maken viel na een dag bier drinken. 
(aantekening bij een dossier) 

Bovenal viel de drijvende lcracht van de angst op, waarvan tekenen in alle dossiers zijn terug 
te vinden: 

lk moest wel schieten, het was of hi] of ik. (citaat uit een verhoor) 

Ik wist dat wij nu een heel groot probleem hadden. De Engelsen hadden namelijk een 
stelregel die zei: 'you can only fuck us once' en ook `if you mess up you can pay or 
die' . lk weet dat die bedreiging dan geldt voor mijn hele familie. (citaat uit een 
verhoor) 

Als ik Enrique zou bedreigen zou hi] mij zeker terug paldcen. Ik had ontzettend veel 
angst.(citaat uit een verhoor) 

Ik heb gehoord dat Milan al vijftig mensen heeft vermoord. Milan sliep ook op 
verschillende plaatsen. Het was algemeen bekend dat hij verschillende vriendinnen 
had (...) in de twee maanden dat hi] mijn woning had gehuurd is hi] daar misschien 
twee of drie keer geweest om te slapen...een tijdje geleden liet Milan mij nog vijf 
littekens van kogelgaten zien, die hij bij een eerdere schietpartij had opgelopen. lk heb 
gezien dat deze in zijn buik en in zijn annen zaten. lk heb vaak gehoord dat hi] de boel 
heeft !open flessen en dat er niet met hem te spotten vie!. Maar ik heb ook gehoord dat 
Milan zwaar verslaafd was aan de hard drugs en clan met name cocene. Zelf vond ik 
altijd dat Milan een nerveuze indruk op mij maakte. Ik weet nog goed dat ik Milan zijn 
waning ging verhuren. Ik heb gezien dat hi] steeds om zich heen keek en zich niet op 
zijn gemak voelde. Ik denk dat hi] bang was dat hi] werd achtervolgd. (citaat uit een 
verhoor) 

In alle gevallen was het moeilijk, zo niet onmogelijk, zakelijke en emotionele/morele 
motieven strilct te scheiden. Waar de vereffening van een rekening tot wraalczucht werd, of 
waar het niet nakomen van zakelijke afspraken tot belediging werd, viel niet aan te wijzen. 
Het een was het ander en het wider was het een. Die verwevenheid van zalcelijke en 
emotionele motieven leert in ieder geval dat er op voorhand geen gronden zijn am in een 
onderzoek naar de geweldsdynamiek van criminele werelden de zakelijke motieven voor 
moord te laten prevaleren boven de emotionele motieven. 

Maar wat te doen met de emoties waarover wordt gerept in de door mij bestudeerde 
dossiers? De eenvoudigste oplossing is te vinden in de mededeling dat waar deze emoties in 
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het spel zijn niet 'anger gesproken kan worden van "echte" liquidaties, maar van "crimes 
passionelles" of "erekwesties". Zo'n strategic houdt echter vast aan de gedachte dat de 
werkelijkheid zuivere moordtypen kent en ontkent de verwevenheid van zakelijke en 
emotionele motieven die in vrijwel alle aangeleverde zaken opduikt. Ze gaat bovendien 
voorbij aan die opmerkelijke bevinding uit het vorige hoofdstuk, waar bleek dat ook de winst 
van de meest "klassieke" liquidaties in mijn bestand in veel gevallen gezocht moest worden in 
zoiets als "emotionele genoegdoening" of "het vestigen van een gewelddadige reputatie". 

Een andere voor de hand liggende (en veel gekozen optie) is te zeggen dat die emoties 
allemaal volstrekt logisch zijn, z6 logisch dat het eigenlijk geen verder vragen rechtvaardigt. 
We zeggen dan: natuurlijk is moord een emotionele aangelegenheid, maar dat is een 
bijkomstigheid, en daar is bovendien niets raadselachtig aan. De Maastrichtse strafpleiter Mr. 
Th. Hiddema presenteerde op een thema-avond over het onderwerp liquidaties een 
vergelijkbaar argument. Hij betoogde dat hij gedurende zijn jarenlange praktijkervaring heel 
wat "opvliegende types" tegenover zich had gehad die niets minder dan "pure wraakzucht" 
aan de dag legden. Hiddema zag in die lichtgeraaktheid en wraakzucht niet veel meer dan 
persoonlijkheidskenmerken van de betroldcenen. Zo zijn ze nu eenmaal in het wereldje, 
suggereerde de advocaat. 

Door emoties als vanzelfsprekend terzijde te schuiven, of tot 
persoonlijkheidskenmerken van de betrolckenen te reduceren, wordt echter onuitgesproken het 
primaat van de verklaring verleend aan de rationele keuze, de marktstrategie, de kille 
berekening. Tegen die gedachte verzet ik mij. Niet alleen omdat we al gezien hebben dat het 
beeld van de misdadiger als immer calculerende homo economicus correctie behoeft; maar 
ook omdat we met het terzijde schuiven van de emoties die in liquidaties opspelen onszelf de 
kans ontnemen zicht te krijgen op al die andere prangende kwesties waartoe de criminele 
ondernemer zich dient te verhouden. 

Reden te over dus om de emoties die in liquidaties opspelen verder te onderzoeken, en 
te bezien hoe deze emoties kunnen bijdragen aan een beter begrip van dit verschijnsel. 

Angst 
In Deals met Justitie, De inside story van infiltranten en kroongetuigen (2000) beschrijft 
Marian Husken hoe het misdadigers verging die het op een aldcoordje met de politic hadden 
gegooid, maar wier dubbelrol (mede door onzorgvuldigheid van de kant van justitie) bekend 
werd in het milieu. Over een van hen, bijgenaamd "de Coureur", schrijft ze: 

De Coureur sleept zich als het ware door het leven. Hij heeft inmiddels een vuilniszak 
vol lege medicijndoosjes van de valium en de risperdal. Het liefst zette hij die plastic 
zak bij de overheid op de stoep, zegt hij. Misschien dringt het dan door wat ze me 
hebben aangedaan (Husken 2000:25). 

Huskens aandacht voor wat chronische (doods)angst teweeg kan brengen in een mensenleven 
lijkt uitzonderlijk voor het studieveld van de criminaliteit. In de criminologische werken die 
ik in het kader van dit onderzoek heb geraadpleegd zijn de implicaties van het leven in 
voortdurende angst nauwelijks beschreven of onderzocht. Zeker, begrippen als wantrouwen 
en paranoia worden herhaaldelijk genoemd, maar meestal in strikt verband met de 
onzekerheid rondom specifieke criminele transacties. Zelfs een criminoloog als Philippe 
Bourgois, die langdurig veldwerk verrichtte in East Harlem en als geen ander beschrijft hoe 
huiveringwekkend het bestaan van crack-dealers is, neemt het begrip fear (noch anxiety, noch 
paranoia) op in zijn index. De uitdrukking ataque de nervios ("the closest equivalent 
phenomenon in middle class Anglo culture might be a panic attack", 1995:226) is wel in de 
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index opgenomen, maar dit is een conditie die Bourgois enlcel bij vrouwen ontwaart. 2  Ook 
Jack Katz, toch zeker niet ongevoelig voor het emotionele achterland van criminele werelden, 
neemt noch angst noch aanverwante begrippen op in zijn index. Hij brengt weliswaar veel 
interessants te berde over de wijze waarop misdadigers zichzelf als onverschrokken Icarakters 
ten tonele voeren (en aldus voortdurend met hun angsten in de weer zijn...), maar over de 
emotionele huishouding achter die gepantserde poses, en de implicaties daarvan voor hun 
doen en laten, lezen we weinig tot niets. ICIeemans, van den Berg en van de Bunt (1998) 
hebben in hun rapportage over de georganiseerde criminaliteit in Nederland gewezen op het 
onderlinge wantrouwen, de paranoia en de voortdurende dreiging met geweld, maar 
bespreken dergelijke gegevens onder de zakelijke titel "de omgeving als risicofactor". Hoe 
angst de perceptie van de werkelijkheid beInvloedt, hoe angst het doen en laten van de 
angstigen stuurt, daarover komen we ook in deze studie weinig te weten. 

lk weet niet goed hoe ik die geringe aandacht voor angst als motiverende factor in het 
doen en laten van misdadigers moet duiden. Mogelijk speelt hier de huiver van veel sociale 
wetenschapsbeoefenaren voor emoties en, meer algemeen, psychologische factoren een rol. 
Mogelijk rielct een "angstige" crimineel teveel naar een "zielige" crimineel, en is dat een 
mededeling die men niet voor zijn rekening wil nemen. Misschien is deze blinde vlek ook wel 
indicatief voor de mate waarin misdadigers er in zijn geslaagd zichzelf als onverschrokken, 
harde mannen te presenteren en moeten we vaststellen dat ze klaarblijkelijk ver zijn gekomen 
met hun impression management. Hoe het ook zij, de dossiers die ik onder ogen heb gehad 
leren dat angst een factor van belang is in het begrijpen van de geweldsuitbarstingen in het 
milieu. Dat is deels een gevolg van het feit dat die dossiers moordzaken betroffen, waardoor 
de angst bleek in alle gevallen uiteindelijk gerechtvaardigd bleek. Maar er is geen enkele 
reden om te veronderstellen dat de tekenen van angst die in de dossiers zijn terug te vinden 
niet ook in bredere misdaadlcringen zouden leven. 

Ben zaak die zich op het eerste gezicht laat lezen volgens het eenvoudige schema van 
een "afrekening" (de ene misdadiger staat in het lcrijt bij de ander; de schuldenaar betaalt niet; 
de schuldeiser verliest zijn geduld en vereffent de rekening met geweld) laat bij nadere 
beschouwing veel zien van de directe, rauwe angst die achter de facade van een "kille" moord 
kan schuilgaan. 

Casus 1. 
Nazim K. heeft Enrique M. doodgeschoten. Enrique had geld van hem geleend — "veel geld" 
— en betaalde maar niet terug. Daardoor had Nazim zelfs geld uit de kassa van de shoarma-
zaak van zijn vader moeten stelen. Ms Enrique op een gegeven moment met een 
spilcsplintemieuwe scooter voor komt rijden is voor Nazim de maat vol. "Dat gaat niet", zou 
hij later zeggen "mij niet terugbetalen maar wel een nieuwe scooter kopen. lk moest wat 
doen". Samen met zijn vriend Hakim F. besluit Nazim Enrique die nacht naar het Vliegenbos 
te loldcen, onder het mom zijn nieuwe geweer te gaan uitproberen. Enrique vindt het direct 
een goed plan. Enthousiast stelt hij voor om dan direct ook nog wat homo's te gaan beroven, 
of iemand anders die op een scooter voorbij komt zijn voertuig af te nemen. In het bos wordt 
Enrique doodgeschoten: een kogel in de maagstreek, en cLaarna nog een nelcschot. 

De volgende dag is Nazim al weer aan het werk in de shoarma-zaak van zijn vader. 
Hakim is er ook, evenals hun vriendinnetj es, Elly en Delores. Nazim en Hakim vertellen dat 
ze Enrique hebben doodgeschoten. "Wij geloofden hen natuurlijk niet", zegt Elly in een 
verhoor, "en we zeiden dat ze geen stomme grapjes moesten maken. Maar toen zei Nazim 
tegen Hakim dat hij ons maar mee moest nemen naar het bos om het te laten zien". Delores 

2  De onderzoeker schrijft dat het bier gaat een cultuurgebonden Puertoricaans syndroom gaat "that is most commonly found in women who 
have been abused since childhood by men" (1995:226). Mental instability is eveneens een conditie die in Bourgois' studie enkel de 

vrouwelijke bewoners van het ghetto lffkt te treffen. 
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vertelt de rechercheurs dat Hakim in een uitgebreide pantomime voordeed hoe Enrique eerst 
in de maag werd getroffen. Hij had daarbij luid gerocheld. Ook had Hakim vertelt dat ze 
Enrique vervolgens nog eens door het hoofd hadden geschoten. Omdat hij nog niet dood was. 

Delores: "Ik was helemaal van de kaart! 1k wist dat Nazim nog veel geld tegoed had 
van Enrique, maar dit ging echt veel te ver. 1k zei daarom tegen Nazim: en als het nu om 
honderd gulden gaat, wat dan? Schiet je dan met een heel klein kogeltje?" 

Elly vervolgt haar verhaal: "De dag daarna zijn Nazim en ik de stad ingegaan om een 
nieuwe jas voor Nazim te kopen. Daar kwamen we Harald tegen en die zei dat Enrique dood 
was. Dat had hij in de krant en op teletekst gelezen. Hierna liep Harald door. Nazim zei verder 
niets. Op dat moment wist ik eigenlijk zeker dat Nazim en Hakim Enrique hadden 
doodgeschoten. 1k was toen heel erg geschroldcen en ben direct naar huis gegaan. Later heb ik 
Nazim nog wel aan de telefoon gehad. Nazim vertelde dat hij, als hij ging slapen, steeds de 
beelden zag van Enrique nadat hij deze in zijn buik had geschoten, en ook hoorde hij almaar 
die rochelende geluiden. 1k zei dat hij dit nu zijn hele leven zou blijven zien. Welnee', had 
Nazim toen gezegd, `dat duurt hooguit een weekje'." 

Na een vijftal verhoren bekent Nazim de moord. "1k was aanvankelijk van plan om 
Enrique bang te maken en hem te dwingen mij mijn geld de volgende dag, of in ieder geval zo 
snel mogelijk, terug te betalen. 1k begreep echter dat als ik het wapen te voorschijn zou halen 
en hem daarmee zou bedreigen, hij mij later terug zou paldcen. 1k heb Enrique ook wel met 
vuurwapens gezien in het verleden. Dat ging om een .38 special. 1k heb dit wapen gezien. 
Ook liet Enrique mij afgelopen oudejaarsavond een pomper zien. Dat is een shotgun of een 
riotgun. 1k besloot dat er voor mij maar een mogelijkheid op zat en dat was dat ik Enrique zou 
doodschieten. 1k pakte het geweer uit de tas. Enrique vroeg of hij als eerste zou schieten. 1k 
was er van overtuigd dat als ik Enrique het geweer zou geven, hij mu j zou neerschieten. 1k zei 
hem dat ik als eerste wilde schieten. 1k nam twee patronen uit de tas en laadde het geweer, 
hiervoor moest ik het wapen openknildcen. Terwijl ik dat deed bedacht ik dat als ik Enrique 
zou bedreigen hij mij zeker terug zou paldcen. 1k had ontzettend veel angst (...) Nadat ik het 
wapen had geladen, keerde ik mij in de richting van Enrique. Op dat moment zag ik de twee 
kinderen van Enrique. Desondanks schoot ik. 1k meen dat ik hem in de buikstreek raakte. 1k 
zag dat Enrique door de kracht van het schot achteruit werd geworpen en eigenlijk op een 
been hinkelde. Ook hoorde ik een geluid uit zijn mond komen, alsof hij hard zuchtte. Hierna 
viel hij op de grond. lk wist niet zeker of Enrique dood was, ik heb hem daarom op een 
afstand van twee meter door het achterhoofd geschoten. De keren dat ik schoot hoorde ik 
harde knallen en zag ik grote vuurstralen uit de loop van het geweer komen (...) 

Toen ik thuiskwam deed mijn moeder open. Mijn vader was niet thuis, mijn zus we!. 
lk pakte mijn moeder beet en ik begon te huilen. Mijn moeder vroeg me wat er aan de hand 
was. Ik vertelde dat ik iemand had neergeschoten. lk zag dat mijn moeder helemaal bleek 
werd. lk liet haar het geweer in de sporttas zien, waarop zij vroeg wat ik had gedaan. Ze zei 
dat ik bloed in ons huis had gebracht. 1k vertelde haar niet wie ik had gedood. Ilc ben in paniek 
door het huis gaan lopen. 1k was totaal overstuur. 1k trok aan mijn haren. 1k heb mijn kleren 
uitgetroldcen en ben in mijn onderbroek naar de badkamer gegaan. Daar zakte ik door mijn 
knieen en viel op de grond. Mijn moeder en mijn zus kwamen naar boven. Mijn moeder stond 
voor mij en schreeuwde: waarom, waarom, waarom...?" 

Nazim was op het moment van de moord achttien, en leek te flirten met de spanning en 
sensatie van de onderwereld. Hij wist veel van wapens. Met andere jongens in de buurt 
vormde hij een groep die zichzelf de "Manhattan Nine" noemden. Af en toe hing Enrique wel 
met hen rond, al was hij met zijn 36 jaar een stuk ouder dan de meeste gangleden. Toen 
Nazim hem in een van de eerste verhoren omschreef, klonk er een mengeling van ontzag, 
fascinatie en spotlust in zijn woorden: "Enrique was best een grappige jongen, maar soms kon 
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hij agressief zijn. Ik heb hem een keer een kleine jongen van amper zestien met een kopstoot 
knock out zien slaan. Enrique deed veel aan bodybuilding en gebruilcte anabole steroiden. Ik 
vond hem erg naief, hij gedroeg zich als een kind". Maar buiten de veilige omgeving van de 
snackbar en de straat, waar het goed toeven was met de "Manhattan Nine", transformeerde het 
spel. In het nachtelijke bos leken stoere jongensplannen opeens al te werkelijk te worden. Half 
uitgesproken bedoelingen lcregen door angst de wind in de zeilen. Enrique was niet langer dat 
"naleve kind", maar die gevaarlijke crimineel die met wapens rondliep, de lijfwacht van een 
grote drugshandelaar die agressief en onberekenbaar uit de hoek kon komen. En Nazim was 
niet langer the vroegwijze puber. "Als ik Enrique zou bedreigen zou hij mij zeker terug 
pakken. lk had ontzettend veel angst". Daags na de moord, in de snackbar, tegenover de 
vriendinnen, was het voorval weer ondergebracht in de houding die een lid van de "Manhattan 
Nine" betaamt: onverschillig, onaangedaan verhaalde hij over het gebeurde. De maat was vol, 
ik moest win doen. Mar Nazim wist hoe hij nog diezelfde nacht werd geregeerd door angst en 
paniek. Hij wist dat hij, in vollcomen ontreddering, op de badlcamervloer in ellcaar was gezalct. 
Hij wist dat hij geen antwoord had gehad op de vragen van zijn moeder. 

We kunnen Nazim's angsten afdoen met de mededeling dat hij nog jong en onervaren 
was, nog niet gehard door het leven in het milieu. De dossiers die ik heb bestudeerd laten 
echter zien dat langdurige criminele carrieres niet noodzakelijkerwijs tot meer "eelt op de 
ziel" leiden. Ze lcunnen even zo zeer aanleiding zijn tot meet angst. We zijn clan al 
voorbeelden van tegengekomen: de aan cocaine verslaafde Joegoslavische toperimineel Milan 
M., die vele wisselwoningen huurde, en werd omschreven als een man die "steeds om zich 
heen keek" en "zich niet op zijn gemak voelde omdat hij bang was dat hij werd achtervolgd" 
(zie pag.xx); de overspannen drugshandelaar Koen L. (zie pag. xx); de verdachte van de 
moord op Lucien van G., die bekende dat hij de drugshandelaar had vermoord omdat hij bang 
was voor zijn eigen veiligheid en die van zijn familie (zie pag. xx). Dergelijke voorbeelden 
rechtvaardigen een verder onderzoek naar de angstwekkende aspecten van het milieu; naar de 
vraag hoe angst de perceptie van de werkelijkheid vertekent; en naar de vraag hoe dit 
vertekende werkelijkheidsbeeld het doen en laten van de betroldcenen beheerst. Zo'n 
onderzoek heeft veel te leren van wat er in de antropologie is gezegd en geschreven over het 
leven in de gevarenzone. 

Leven in de gevarenzone 

It's like a jungle sometimes 
it makes me wonder 
how I keep from going under 

Niet voor niets koos de Amerikaanse rapper Grandmaster Flash voor het beeld van de jungle 
om het leven in de gevarenzone te karakteriseren. Het beeld van de jungle roept associaties op 
met verdwaald raken in een richtingloze ruimte waar het gevaar overal en nergens is: soms 
duikt het op in de hoedanigheid van een verscheurend roofdier, dan weer in de hoedanigheid 
van een mooie maar giftige bloem, dan weer als een verstrikkend net van boomwortels en 
lianen of als een zuigend moeras. Mar de grootste bron van angst, zegt Michael Taussig in 
zijn inmiddels klassieke studie Shamanisim, Colonialism and the Wild Man, a Study in Terror 
and Healing (1988), is te vinden in de fantastische voorstellingen van diegenen die zich in de 
jungle weten. Niet dat wat er is jaagt hen de stuipen op het lijf (al is dat angstweldcend 
genoeg), maar dat wat er zou laumen zijn. 

Taussig komt tot deze uitspraak in een studie die de relatie beschrijft tussen 
rubberhandelaren en Indianen in de jungle op het grensgebied van Colombia en Peru aan het 
begin van de twintigste eeuw, ten tijde van de rubber boom. De vertegenwoordigers van de 

73 



Peruaanse Rubber Maatschappij waren het gebied ingetrokken om snel fortuin te maken. Ze 
waren in belangrijke mate afhankelijk van de inheemse Indiaanse bevolking van het gebied, 
niet alleen waar het kennis over de jungle betrof, maar ook als een reservoir van 
arbeidskrachten. Die afhankelijkheid weerhield hen er echter niet van massale slachtpartijen 
onder de Indianen aan te richten. Taussig brengt dat "irrationele" geweld in verband met de 
wijze waarop de rubberhandelaren de jungle gewaar werden: rapporteurs die op onderzoek 
waren uitgestuurd na berichten over de massale slachtpartijen berichtten dat de 
rubberhandelaren hun nieuwe leefomgeving als een grote nachtmerrie ervoeren. Het rale 
gevaar werd daarbij volkomen overschaduwd door het feit dat de rubberhandelaren ieder zicht 
op de werkelijkheid hadden verloren en ten prooi waren gevallen aan hun eigen fantastische 
voorstellingen over de wildernis. Een van de rapporteurs schreef over de fortuinzoekers: 
"Their imagination was diseased and they saw everywhere attacks by Indians, conspiracies, 
uprisings, treachery, etc.; and in order to save themselves from these fancied perils they 
killed, and killed without compassion" (Rainylo Paredes 1911, in Taussig 1988: 121). 

Het is een terugkerend thema in studies die de werlcing van terreur onderzoeken: 
terreur werkt door het bespelen van angst, en die angst wordt bovenal gevoed en 
aangewakkerd door het niet-zeker-weten, door ambiguiteit, doordat mensen grip op de 
werkelijkheid proberen te houden met een op hol geslagen verbeeldingskracht. "I came to 
realize that terror's power, its matter-of-factness, is exactly about doubting one's own 
perceptions of reality", schrijft Linda Green over haar onderzoek naar het leven in een 
Indiaanse gemeenschap onder La Violencia, zoals het regime van terreur ook in Guatemala 
werd genoemd. Ook zij stelde vast dat 

...fear thrives on ambiguities. Denunciations, gossip, innuendos, and rumours of death 
lists create a climate of suspicion. No one can be sure who is who. The spectacle of 
torture and death and of massacres and disappearances in the recent past have become 
more deeply inscribed in individual bodies and the collective imagination through a 
constant sense of threat (Green 1994:227). 

Green stelde gedurende haar onderzoek ook vast dat de Indiaanse bevolking tot op zekere 
hoogte gewend was geraakt aan de terreur. Ze zag Indianen en soldaten met elkaar grappen 
maken op de markt. Ze zag hoe vermoeide Indianen nonchalant tegen de tanks van de 
militairen aanleunden om uit te rusten. Maar ze leerde ook hoe bedrieglijk die beelden waren. 

While it is true that, with repetitiveness and familiarity, people learn to accommodate 
themselves to terror and fear, low-intensity panic remains in the shadow of waking 
consciousness. One cannot live in a constant state of alertness, and so the chaos one 
feels becomes infused throughout the body (...) Whisperings, innuendos, and rumours 
of death lists circulating would put everyone on edge (1994:231). 

In Noord-Ierland tekende ook Alan Feldman (1995) op hoe mensen steeds verder verstrikt 
raakten in de geruchten die rondom het almaar oplaaiende geweld werden gesponnen. Hij 
werd daarbij getroffen door een opvallende tegenstrijdigheid. Enerzijds vervagen geruchten 
het onderscheid tussen dat-wat-is en dat-wat-zou-kunnen-zijn. In die zin maken geruchten de 
weg vrij voor de verbeelding en daarmee voor de angst, de smeulende paniek. Maar 
anderzijds geven diezelfde geruchten — wanneer zij op hun inhoud worden onderzocht — 
duidelijk uitdrukking aan de wens een logica in de willekeur te vinden. Het viel Feldman op 
hoe het gerucht een gebeurtenis iedere keer weer in een duidelijke oorzaak-gevolg relatie 
plaatst ("rumors fabricate and encompass causality"); hoe het gerucht aldus een discursieve 
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logica produceert, ongeacht de vraag of die logica ook houdbaar is. Ook viel het hem op dat 
het gerucht wil voorspellen 

Rumor addresses not only what has happened but what could happen within the given 
configurations of disorder. Rumor is prognostic, not in terms of actual prediction, but 
in terms of a culturally mediated sense of possibility, structural predilection, political 
tendency, and symbolic projection (1995:230). 

Feldman stelt dan ook dat "...a public culture of rumors reveals the extent to which the sense 
of control over reality is finite, and the extent to which control has to be reasserted through 
exaggeration and imaginative supplementation" (ibid.). 

Anna Simons komt in haar studie over het door rivaliserende clans verscheurde 
Mogadishu tot een zelfde bevinding. De bewoners van de Somalische hoofdstad moesten grip 
zien te krijgen op de acute en levensgevaarlijke crisis door middel van tegenstrijdige 
geruchten. 

Outside the press of immediacy and taken together, [an inventory of these rumors] 
reveals[s] that there may have been no privileged view, that the composition of reality 
was situational, person-dependent, and unduplicatable from individual to individual, 
that facts were often linked up haphazardly depending on what was available but not 
necessarily "truly" related. As a result, explanations tended to overreach themselves 
and sought too much complicity, conspiracy, and intentionality in situations for which 
there had been no previous practice — or forethought (Simons 1995: 43). 

Aaron Cicourel merkt zelfs op dat het gerucht dezelfde functie vervult als de orde 
genererende statistieken die in hoofdstuk 2 van deze studie werden besproken: 

The meaning of official statistics is similar to the problem of rumor generation and 
transformation: demonstrating how socially organized activities produce such 
outcomes as rates, for example, parallels the transformations that occur in everyday 
events when members transform vague and disconnected pieces of information into an 
ordered "happening" (1976: 27). 

Die neiging tot het produceren van duidelijkheid waar onduidelijIcheid heerst is echter tot 
falen gedoemd. Feldman schrij ft: 

...under the regime of rumour everything becomes patchwork; an infrastructure of 
hidden bricolage floats to social consciousness like a submerged stitched-together 
body...In emphasizing the constructed, assembled nature of social narrative, rumor 
draws attention to the fabricated character of all other social narratives whose seams 
and welding once did not show so clearly (1995:230). 

Joseba Zulaika en William A. Douglas, om dit uitstapje naar diverse regimes van terreur te 
besluiten, verbaasden zich over de irrationele angst voor terroristische aanslagen die met 
name in de jaren tachtig grote delen van de Amerikaanse samenleving in zijn greep Meld, en 
die mensen ertoe aanzette vliegreizen naar Europa af te zeggen of massabijeenkomsten te 
vermij den. Die angst verhield zich op geen enkele wijze tot de statistische kans om slachtoffer 
van een terroristische aanslag te worden. Maar in Terror and Taboo. The Follies, Fables and 
Faces of Terrorism (1996) wijzen ook zij op de cruciale rol van het voorstellingsvermogen in 
het genereren van angst: 
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The power of threat, even when hollow, is not to be taken lightly. Even if hypothetical, 
terror and its deterrence evoke intense fear. The manipulation of frames for purposes 
of creating collective terror has to be directed to the imagination. There is no sense of 
the "untrue" or "unreal" when one is submerged in dream or fantasy — no clear 
metastatement as to their "only" being a dream or fantasy (1996:30). 

Al deze auteurs brengen de werking van terreur op de een of andere manier in verband met 
het onvermogen een zeker en daarmee veilig wereldbeeld te scheppen. Die bevindingen 
kunnen niet zonder meer worden overgeheveld naar de Nederlandse onderwereld. Wel hebben 
ze een attenderende waarde. Want alle verschillen tussen de hierboven beschreven werelden 
en het Nederlandse criminele milieu ten spijt, ook de door mij bestudeerde dossiers laten zien 
dat voor misdadigers die in Nederland opereren angst een onontkoombare realiteit is. Het is 
een van de grondtonen van hun bestaan. 

Tekenen van angst 
Niemand was duidelijker over de angst die het criminele milieu regeert dan die Turkse 
verdachte in een Amsterdamse moordzaak die werd gevraagd waarom hij een wapen had 
gekocht. Hij scheen oprecht verbaasd toen hij antwoordde "Waarom ik een wapen heb 
gekocht? Nederland is een gevaarlijk land. Daarom!". De vanzelfsprekendheid waarmee deze 
verdachte Nederland als een levensgevaarlijke jungle kenschetste, een oord waar je niet 
ongewapend in wilt verkeren, dwingt te onderkennen dat er niet een Nederland is. Er zijn vele 
Nederlanden, sommige gezapig en overzichtelijk, andere ondoorgrondelijk en 
levensbedreigend. De bewoners van dat andere Nederland lijken in hun doen en laten bepaald 
door wat Green zo treffend heeft omschreven als "a hidden state of emergency" (1994:228). 
Daarbij gaat het niet enkel om de angst voor de ontdekking van criminele activiteiten door 
politie en justitie, of de angst voor andere misdadigers waarvan men weet dat men ze heeft 
bedonderd. Net  als in de hierboven beschreven regimes van terreur suggereren de dossiers 
ook dat de angst die het milieu regeert wordt gevoed door een op hol geslagen 
verbeeldingslcracht, door wantrouwen, door voortdurende onzekerheid, en door de 
onmogelijkheid de eigen perceptie van de werkelijkheid op waarde te schatten. 

Mijn tekening van het leven onder een regime van terreur zoals dat zich in de 
Nederlandse onderwereld doet voelen, zal moeten steunen op de summiere voorbeelden, 
kleine anekdotes en sprekende details die ik in de marges van de door mij bestudeerde 
dossiers bijeen heb geschraapt. Antropologisch veldwerk, niet dossieronderzoek, zou hier 
voor een verdere detaillering en invulling moeten zorgen. Desalniettemin wil ik de lezer de 
ruwe schets die op basis van mijn beperkte materiaal mogelijk is niet onthouden. 

De meest directe tekenen dat criminele ondememers zich onder druk voelen staan 
komen meestal uit de naaste omgeving van het slachtoffer: het slachtoffer van een 
Amsterdamse huurmoord was volgens zijn vriendin "de laatste maanden voor zijn dood erg 
onrustig. Zoals hij medeweggebruikers verrot schold als hij in de file stond, dat was gewoon 
niet normaal". Het slachtoffer zou voortdurend voor zijn leven hebben gevreesd, "en ook voor 
dat van mij". Naar aanleiding van de getuigenissen van de echtgenote van een verrnoorde 
Russische zakenman staat er in het zaakdossier te lezen: "Haar man zou meermalen hebben 
verklaard bang te zijn vermoord te zullen worden. Hij heeft echter nooit gezegd hoe of wat. 
Zij vermoedt dat het wel met zijn handel te maken zal hebben." De vriendin van de dader uit 
een Amsterdamse moordzaak omschreef haar geliefde als volgt: 
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... I. was altijd al erg paranoia. Maar de laatste tijd vertrouwde hij helemaal niemand 
meer. Volgens mij was hij gewoon niet helemaal goed meer, door het drugsgebruik 
van hem. Hij gebruikte al veertien jaar harddrugs en is in dat wereldje opgegroeid. 

De zusters van Enrique M., die we hiervoor al als slachtoffer in een dossier tegenlcwamen, 
zeiden over hun broer: 

...de laatste maanden is Enrique anders geweest dan hij normaal was. Hij was 
gespannen en zenuwachtig, hij vertelde dat hij iets verkeerds had gedaan, hij zag het 
even niet meer zitten. Ook beide hij een keer dronken op, terwijI hij nooit dronk. Hij is 
zelfs een keer met ons meegegaan naar een bijeenkomst voor Jehova's getuigen. Die 
laatste maanden is hij wel tvvintig kilo afgevallen. Hij vertelde ongeveer een maand 
geleden dat hij dacht dat hij de veertig niet zou halen. Ik vond dat een vreemde 
opmerking. Er gaan geruchten dat hij in de drugswereld zat. lk kan dat niet geloven. 

Of die (doods)angsten zijn ingegeven door kennis of geruchten, door een reele inschatting of 
regelrechte paranoia is moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk door beide: angst lijkt een 
amalgaam te zijn van kermis over de eigen malversaties, wankele inschattingen hoe de 
benadeelde anderen het bedrog zullen opnemen, en geruchten die de ronde doen over wat die 
benadeelde anderen zich hebben laten ontvallen. In een dossier las ik: 

Mijn familie en de Ramsey's hebben sedert lange tijd ruzie om een afgepalcte 
koningsketting en om meisjes. De ruzie gaat niet over verdovende middelen. Ik weet 
dat de Ramsey's in grote hoeveelheden drugs handelen, onder andere in Brabant. Zij 
gaan hierbij geweld niet uit de weg (...) Ik voel mij op dit moment zeer bedreigd en 
vrees voor mijn leven. De Ramsey's hebben via-via laten weten dat ik de volgende 
ben op hun dodenlijst. Ik duff /nun huis bijna niet meer uit. 

Omdat er geen zeker weten is, wordt angst de raadgever bij inschattingen of zo'n dodenlijst er 
ook werkelijk is, of er werkelijk een premie op het hoofd van deze of gene is gezet, of 
bedreigingen serieus genomen moeten worden. "Wacht maar an", had een slachtoffer in een 
Overijsselse zaak tegen de verdachte geroepen. "Maw wat zegt dat dan?", vroeg een 
rechercheur in een van de verhoren, waarop de verdachte antwoordde: "Hiermee bedoelde hij 
dat ons iets te wachten stond. Ik wist dat hij bedoelde dat hij zou gaan schieten" (mijn 
cursivering). Soms laten de bedreigingen minder aan de angstige verbeelding over. Dan luidt 
het "ik schiet je kop erafr of "ik maak je all" of "Arjan C. gaat eraan! Hij gaat naar de hel!". 
Soms zijn er telefoontjes waarin familieleden worden bedreigd. Of er wordt een voorbeeld 
gesteld, zoals in het dossier waarin de (poging tot) moord op een Chinese restauranthouder 
werd onderzocht. Diens broer vertelt de politie 

...ongeveer een half jaar geleden was ik aan het werk in het restaurant. Mijn broer 
Sonny was er niet. Ik was bezig in de keuken. Ik werd geroepen door een ober die zei 
dat ik naar buiten moest komen. Ik ben naar buiten gelopen en werd aangesproken 
door een man van Chinese afkomst. Hij vertelde mij dat hij de baas wilde spreken. Hij 
zei ook meteen dat hij van de Chinese maffia was. Hij vertelde mij dat er in het 
verleden moeilijkheden waxen geweest in het restaurant en dat daardoor een vriend 
van hem in de gevangenis zat. Hij moest geld hebben voor the man. Het was Sonny's 
schuld dat die man gevangen zat. De man moest minimaal 500 gulden hebben (...) Ik 
weet dat als iemand tegen mij zegt dat hij van de Chinese maffia is ik voor mijn leven 
moet vrezen. In het minst erge geval komen zij de rust in het restaurant verstoren en 
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maken daar dan een vechtpartij. In het ergste geval gebeuren er dingen zoals gisteren 
[de moordaanslag op Sonny] Ik weet bijna zeker dat wat ik net verklaard heb te 
maken heeft met het bezoek van de man in het restaurant van mijn broer. Dit voorval 
ligt helemaal in de lijn van de Chinese maffia. Door deze dingen te doen pressen zij 
ook andere restauranthouders om te betalen. Om deze zover te krijgen dat zij gaan 
betalen, pochen zij met de schietpartij op mijn broer Sonny. 

In een ander dossier Imam ik een voorbeeld tegen van hoe besmettelijk de angst kan zijn: 

Van tnijn moeder hoorde ik dat M. [het slachtoffer in de zaak] een pistool had gekocht 
omdat hij zich niet meer veilig voelde. Hij had daar 3200 gulden voor betaald. 
Daardoor voelde Ryan [een vriend van M.] zich ook niet meer veilig. Ook hij wilde 
zich nu bewapenen. 

In datzelfde dossier las ik ook hoe het gevaar zich in de verbeelding vermenigvuldigt en 
voortwoekert: 

Ryan vertelde mij dat hij eigenlijk maar een echte vijand had. Maar dat was iemand 
met een broer en nog een broer. En die broers hadden weer een groep vrienden met 
wie ze uitgingen en zo werd dat een hele groep. (...) Gisteren heeft Ryan mij nog een 
kogelvrij vest laten zien; dat draagt hij altijd als hij op straat komt. 

Voorbeelden als deze suggereren dat het populaire beeld van de onverschrokken gangster wel 
erg een-dimensionaal is: afgaande op de verklaringen leiden velen een bang en opgejaagd 
bestaan. Daarnaast suggereren deze voorbeelden dat begrippen als "rationaliteit" of "risico 
vermijdend gedrag" onder een regime van angst een heel andere invulling krijgen: enkel de 
gedachte "laten we maar uitgaan van the worst case scenario" biedt nog zekerheid, en 
daarmee een kompas om te bepalen hoe er gehandeld moet worden. 

De duidelijkste voorbeelden van hoe de wereld langzaamaan komt te verkeren in een 
raamwerk van angst zijn te vinden in de schaarse passages in dossiers waar daders en/of 
getuigen vertellen hoe hun vertrouwde aannames en veronderstellingen over een persoon of 
situatie onderuit gingen. Bij de eerder besproken zaak van de moord op Enrique M. in het 
Vliegenbos kwarn dit al naar voren: in het nachtelijke bos dook achter het beeld dat Nazim 
zich over Enrique had gevormd ("een neeve jongen") een ander beeld op, een andere 
personage, een andere, mogelijke Enrique, angstwekkend en bruut; de Enrique die in dienst 
was van een grote crimineel, de Enrique waarover hij misschien wel vage vermoedens had, 
maar met veel meer. Een dossier over de moord op een Maroklcaanse verslaafde laat zien hoe 
ook de meest intieme relaties plotseling in de schaduw van gevaar kunnen komen te verkeren: 

Casus 2. 
Saskia V. was al enige tijd het vriendirmetje van Biilent O., een jonge Turkse dealer die de 
hoofdverdachte was van de moord op Salmi S. In de verhoren zegt ze wat zoveel vriendinnen, 
vrouwen en moeders zeggen over de man die tot moord in staat was gebleken: "Ik kende hem 
als een lieve jongen". Enkele dagen daarvoor was ze er echter getuige van geweest hoe haar 
vriendje en zijn twee broers niet alleen op brute wijze een verslaafde klant doodstaken, maar 
in de uren en dagen daarna ook nog eens geen enkel teken van gewetensvvroeging te zien 
gaven. Ze vertelde de rechercheurs: 

"Er werd verder niet meer gesproken over wat er was gebeurd. Ik kon duidelijk 
merken dat de drie jongens, Osman, Fazil en Biilent, er niet mee zaten. Toen ik Biilent later 
bij de tramhalte tegenkwam had hij al een knipsel uit de lcrant bij zich waarin werd 
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geschreven over de steekpartij. Hij was hier echt heel blij over. Ik bedoel dus dat hij blij was 
dat die man dood was. Hi] zei letterlijk: "Ik ben blij dat die vent dood is." Hi] lachte daar ook 
bij. Hij deed daar vrolijk over." 

"Het kon hem duidelijk absoluut niets interesseren dat hi] iemand had neergestoken. 
Zo'n instelling schokte mij best wel. lk zei toen dat als ze er zo over dachten ik naar de politie 
zou gaan om mijzelf aan te geven. Ik hoorde &tient roepen: "als je dat doet dan schiet ik je 
kop eral" Ik voelde mij bier erg bedreigd door. Ik werd bang van Btilent. Hi] had immers net 
iemand neergestoken. En nu bedreigde hi] me meteen al met de dood. Billent vertelde mij ook 
dat hi] op zoek was naar een vuurwapen. Dat alles bij elkaar deed mij beseffen dat Biilent een 
hele gevaarlijke jongen is en dat ik voor hem moet oppassen. Ik besloot toen ook dat ik de 
drie jongens vanaf dat moment nooit meer wilde zien." 

Ben andere, veelzeggende indicatie voor hoezeer men de hete adem van het gevaar in de nek 
meent te voelen zijn de veelvuldige speculaties in de dossiers over het aandeel van vrouwen 
en geliefden in de dood van deze of gene: de vrouw van de Brabantse heler Bert van S. werd 
alom verdacht, temeer daar zij na zijn dood de lucratieve handel van haar man had 
overgenomen. Svetlana L., de vrouw van een Russische zalcenman die in Scheveningen werd 
vermoord, zou veel meer van de moord op haar man hebben geweten. "Zoals zij met haar 
vriendinnetje zat te zoenen, en dat vlak nadat haar man voor haar ogen was neergeschoten!", 
zei een rechercheur betrolcken bij het onderzoek. "Ik weet het niet, man het zou me niet 
verbazen als zij er meer van wist". Chantal, de jonge vrouw van drugs- en wapenhandelaar 
Xavier C., huilde naar de mening van velem in het Helmondse milieu niet genoeg over de 
moord op haar man. Die moord was gepleegd door een onbekende man die door Chantal in 
de riante villa was binnengelaten omdat hi] autopech had en om hulp had gevraagd. Man een 
kennis van Xavier C. zegt in een van de verhoren dat hi] het maar een vreemd verhaal vond: 

....gevoelsmatig en gezien de wijze waarop Xavier is vermoord, sluit ik eigenlijk uit 
dat de aanslag is gepleegd vanuit het milieu. Omdat we zelf de omstandigheden zo 
vreemd vinden, is iedereen aan het spitten. We hadden het acceptabeler gevonden en 
beter te begrijpen als er een afrekening had plaatsgevonden. Xavier liet nooit iemand 
zomaar binnen. Een wildvreemde had hi] nooit geholpen, laat staan dat hij daar een 
pilsje mee zou gaan drinken. lk kan me echt niet voorstellen dat ze met planken zijn 
gaan lopen sjouwen om die auto uit de modder los te lcrijgen, terwijl ze een tractor met 
een Her voor handen hadden [...etc.] Eigelijk wil ik er niet aan, maar ik heb op zijn 
minst toch hele sterke verdenkingen over het verhaal van Chantal. Ze komt te 
berekenend en emotieloos op mij over. 

In een Eindhovense zaak wist een getuige te melden: 

lk heb gehoord dat Jozef A. vermoord is. Ik kende hem vrij goed. Ik ken zijn vrouw 
Rita ook. Ik weet dat Jozef zijn vrouw niet vertrouwde. Daarom heeft hi] onder zijn 
kast in de woonkamer een teleboy laten plaatsen, dat is een apparaat waarmee je 
telefoongespreldcen kunt opnemen. Alle telefoongesprelcken die door middel van zijn 
telefoontoestel worden gevoerd worden automatisch opgenomen. Rita, zijn vrouw, 
weet bier uiteraard niets van. 

Wie is wie? Wat is wat? Welke dubbele agenda's zijn er in het spel? Het zijn vragen die 
voortdurend opspelen in het bestaan van onderwereldfiguren. In zo'n klimaat van angst kan 
zelfs de vraag "wie ben ik zelf?" opspelen. Len Joegoslaaf, nauw betrokken bij de moord op 
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een bekende figuur uit de Arnhemse onderwereld, schetst zijn gevoelens direct na afloop van 
de moord als volgt: 

II( kan mijn gevoel van dat moment niet omschrijven. Ik vroeg mij af hoe de man die 
was neergeschoten zich gevoeld moet hebben. lk voelde mij zeer ongeluldcig en 
begreep er niets van. Ik ben gelovig opgevoed. Ik heb diverse malen gebeden om te 
vragen of er een einde mocht komen aan deze situatie. Ik zag geen einde aan deze 
situatie. Dit gevoel vreet aan mij en ik blijf maar dromen over het schieten op die man. 
lk heb deze zaken ook met D. [de opdrachtgever] besproken....ik heb het gevoel dat ik 
al deze dingen heb gedaan zonder dat ze bij mijn karakter passen. Ik kan zelf nog geen 
vlieg doodmaken. Ik benadruk nogmaals dat ik doodsbang ben voor D. Ik realiseer muj 
nu dat hij eigenlijk een beest was. 

In al deze situaties zien we hoe het voorstellingsvermogen van mensen zijn grip op de 
werkelijkheid verliest. Dit was geen grapje meer, dit was echt. De lieve jongen bleek een 
meedogenloze killer. De weduwe had moeten huilen, maar deed dat niet. Nu men zich zo 
heeft vergist (in zichzelf, in de ander, in de inschatting van de situatie) zijn geruchten niet zo 
makkelijk naar het rijk der fabelen te verwijzen. Vermoedens over kwaadwillende anderen 
zijn niet meer zo maldcelijk te relativeren. De doodsdreigingen, de hit-lists, de premies die 
zouden zijn uitgeloofd voor het hoofd van de oplichter zijn misschien ook wel waar. De angst 
escaleert. Nieuwe berichten op teletekst of stukjes in de krant over schietpartijen, een 
doodgestoken drugskoerier of een liquidatie worden in een regime van angst evenzovele 
bevestigingen van bange verrnoedens. Het is niet moeilijk te zien hoe mensen zich hier op een 
hellend vlak bevinden, en al snel wegglijden in de nachtmerrie van hun gescholcte 
voorstellingsverrnogen. 

Een goed voorbeeld is het dossier over Milan L. die al vele jaren actief was in het 
Joegoslavische criminele milieu in Rotterdam. Het onderzoek naar zijn dood leerde dat hij 
gedurende die carriere vele vijanden maakte en de precieze toedracht van de moord is dan ook 
nooit duidelijk geworden. Wel werd duidelijk dat Milan in de loop der tijd steeds meer drugs 
ging gebruiken en ook steeds gewelddadiger werd. Bezoekers van een eethuisje dat door 
Milan werd gefrequenteerd vertelden dat Milan en `zijn bende Montenegrijnen' een groot 
probleem waren: Milan zou herhaaldelijk zijn pistool bij klanten in de mond hebben gestopt. 
'Ze vielen flauw van angst', zei een getuige. Een andere getuige liet de politie weten: 

Milan was altijd onder invloed van drugs of alcohol. lk zag een keer hoe hij een 
blonde jongen heeft geslagen. Dat was iets eerder gebeurd .... Een andere keer zag ik 
dat Milan een pistool richtte op Sejo. Ik weet met waarom. lk hoorde dat Milan zei: 
"ik ben de mooiste en de sterkste, ik ben de koning van Rotterdam, niemand kan mij 
wat doen!" 

Een andere vertelde: 

Het groepje uit Rotterdam, echter wel Joegoslaven, bestond uit 4 mannen; een man die 
altijd als chauffeur optreedt, twee mannen die slachtoffers uitzoeken om goederen of 
geld van af te nemen, en een man waarvan niemand zijn naam durft uit te spreken 
[=Milan]. Deze man is altijd in het bezit van een revolver en snuift volgens muj 
behoorlijk wat coke per dag ....ik hoorde veel mensen spreken over de reputatie van 
deze oude man en maakte hem enkele keren mee in het Bosnische eetcafe. Als hij 
dronken was zwaaide hij altijd met zijn revolver en als hij jets zag dat hij wilde 
hebben moest men hem dat gewoon geven. Ook gebeurde het dat hij coke op de bar 
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legde en een aantal mannen verplicht coke liet snuiven. Hij vertelde dat hi] ze op die 
manier tot zijn soldaten maakte 

Hoofdverdachte in de zaak was restauranthouder Sejo P. Deze werd herhaaldelijk afgeperst 
door Milan en voelde zich daardoor steeds meer bedreigd. In een verhoor zegt zijn vrouw: 

Van andere mensen hoorde ik dat hi] een heel gevaarlijke man was. Milan noemde 
zich de koning van Rotterdam. Zo heeft hij dat tegen mij gezegd (...) De problemen 
zijn begormen toen Milan mij cm geld vroeg. Hi] zei dat hij me terug zou betalen. Ik 
twijfelde daar meteen aan. Toen ik hem ooit een keer de rekening presenteerde zei 
Milan tegen mij dat ik dat nooit meer moest doen. Het was toen duidelijk voor mij dat 
ik dat geld nooit meer terug zou lcrijgen. (...). Op een dag dreigde Milan mij met een 
pistool. Hi] zei dat hi] mij zou doorzeven als hi] geen 1500 gulden lcreeg. Wij hadden 
dat geld toen niet. Hi] is de hele avond gebleven en deed heel raar. Hi] liep steeds op 
en neer en hij was aan het dansen. 1k denk dat Milan drugs gebruilcte. Hij heeft me een 
keer on een lepel gevraagd en is toen naar de wc gegaan. Later vond ik die lepel. De 
lepel was verbrand. Ook beide hij eens iemand om cocaine te brengen. Hij betaalde 
dat met het geld dat hi] van mij had gelcregen. Milan bedreigde ook andere klanten, 
jongens die eens grapjes maakten zei hi] te zullen vermoorden. Na een incident 
waarbij hi] een jongen bedreigde heeft hij mij gesommeerd de zaak te sluiten [dit 
speelde een week voor de liquidatie]. Hi] heeft toen gezegd dat wij vanaf die dag niet 
meer mochten werken. De zaak moest definitief dicht, want wij mochten als 
Bosnische moslims geen zaak hebben in Rotterdam. Dat heeft hi] gezegd. Na die dag 
was er weinig werk want iedereen sprak erover. Als wij toch zouden doorgaan zou hij 
de zaak opblazen. De zondagmorgen daarop reed Milan net een andere man langs ons 
huis en toen hebben ze in de lucht geschoten. 

Het recherche onderzoek wees uit dat Sejo P. waarschijnlijk degene was die een plan smeedde 
om Milan uit de weg te ruimen. Anekdotes over Milans reputatie en past performance, de 
actualiteit van het gewelddadig uiteenvallen van Joegoslavie, en confrontaties met Milan's 
ongecontroleerde en agressieve gedrag en dito uitlatingen in het eetcafe maakten dat Sejo P. 
en zijn vrouw zich dodelijk bedreigd wisten. Of Milan zijn dreigementen ook waargemaalct 
zou hebben is voor hen niet langer relevant. Want ook hier geldt: "...there is no sense of the 
"untrue" or "unreal" when one is submerged in dream or fantasy — no clear metastatement as 
to their "only" being a dream or fantasy"( Zulaika en Douglas 1996:30). Met behulp van twee 
huurmoordenaars zou hij de daad bij het woord hebben gevoegd. 

De meest sprekende voorbeelden van het klaarblijkelijke onvermogen tot een zeker en 
daarmee veilig wereldbeeld te komen zijn te vinden in de vvijze waarop de kleinst mogelijke 
bewegingen en gebaren als een zeker teken van gevaar en onheil worden ge1nterpreteerd. Bij 
de voormalige IRT-infiltrant die Marian Husken te woord stond was het gebaar niet mis te 
verstaan: 

Verraders verdienen het niet om te leven, zei iemand vorige week bij mijn garage 
tegen me. Die vent keek me daarbij vuil aan. Hij vond dat ze mijn soort moesten 
afschieten. Tegelijkertijd maakte die man, die me dat toevoegde, met zijn vlaldce hand 
een snel en hardhandig snijgebaar over zijn hals. 

In enkele dossiers kwam ik echter tegen dat ook veel onschuldiger gebaren al genoeg lcunnen 
zijn on smeulende paniek te doen omslaan in een uitslaande brand: 
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Casus 3. 
Een Surinaamse dealer, Moti, heeft ruzie met Richy L. Richy is een Antilliaanse uitsmijter, 
maar houdt zich tevens bezig met straatroof en overvallen. Blijkens het dossier waarin het 
onderzoek naar de moord op Moti wordt beschreven speelden een aantal zaken in het conflict. 
Het begon er mee dat Richy L. van Moti een pistool had geleend voor een overval. Die 
overval was geslaagd, maar vervolgens had hij Moti niet laten delen in de buit. En daar was 
Moti kwaad over. Die liep nu overal rond te bazuinen dat Richy bij de overval betroldcen was. 
Moti zou Richy ook hebben bedreigd. Een van de getuigen, Carlos M., meldt in een verhoor: 

"Moti hield wel van een grapje ... hij had met gestrekte vinger naar Richy gewezen en 
`beng! beng!' geroepen, alsof hij daadwerkelijk schoot op Richy." 

Moti zou daarop hebben lopen vertellen dat Richy zo geschroldcen was dat hij "in zijn 
broek scheet". De getuige vervolgt zijn relaas: 

"...diezelfde dag spraken Rafael en ikzelf met Surdar, een vriend van Richy. Wij 
hebben Surdar verteld wat Moti ons had verteld over zijn schietgebaar in de richting van 
Richy en dat Richy daardoor zeven kleuren stront had gescheten. Ik vermoed dat Surdar dit 
weer aan Richy heeft verteld, want wij werden een paar dagen voor de dood van Moti door 
Richy aangesproken. Richy vroeg ons toen of het klopte wat Moti over hem had verteld en wij 
hebben dat bevestigd." 

Richy en een Turkse vriend, die ook nog een geschil had uitstaan met Moti, omdat 
deze stereoapparatuur van hem had gestolen, belegden een bijeenkomst. Daar werd 
gezamenlijk besloten dat Moti nog die dag moest sterven. Carlos M. was er ook bij en moest 
van Richy herhalen wat Moti over hem had beweerd. 
— "Wat had Moti over mij gezegd?" 
— "dat je zeven kleuren stront had gescheten" 
— "Wat had hij gezegd?!" 
Daarop toog de groep naar de woning van Moti. De gebeurtenissen in de woning doen in 
eerste instantie denken aan een mock-court. Moti werd ondervraagd en ontkende ooit over 
zevenldeurige stront gesproken te hebben. Daarop werden Carlos M. en Rafael — die tot dan 
toe op de gang hadden staan wachten — als getuigen opgeroepen om hun verklaring 
publiekelijk te herhalen. Moti ontkende opnieuw, maar Surdar begon hysterisch te 
schreeuwen: 'le  gaat dood, je gaat dood!". Die woorden triggerden een orgie van geweld: 
Moti werd geschopt en geslagen, met een mes gestoken, en er werden kogels op hem 
afgevuurd. De Turkse jongen sneed Moti tenslotte de keel door. Carlos M. verklaarde in zijn 
verhoor: 

"Toen we in de auto wegvluchtten jubelde die Turk: `ik heb hem gestoken als een 
gestoorde! lk hem de keel doorgesneden!" 

De casus laat zien hoezeer de verbeeldingskracht hier op hol is geslagen. Een gestrekte 
wijsvinger en de woorden "beng, beng!" zijn in de perceptie van Richy een onmiskenbare 
doodsaanzegging. Maar de zaak laat ook jets anders zien. Het is duidelijk dat de concrete 
geschillen die er zijn tussen Moti, Richy en de anderen (het geschil over het uitgeleende 
pistool, de verdeling van de buit, de gestolen stereoapparatuur) niet genoeg motief zijn voor 
de terechtstelling. Het is de belediging die tot gewelddadige actie maant. Opvallend is daarbij 
de regievoering van Richy: deze zorgt er in wezen voor dat de belediging steeds opnieuw over 
hem wordt uitgesproken, eerst in de ondervraging van Carlos M. ten overstaan van zijn 
vrienden, en dan opnieuw gedurende het kleine court room drama dat in Moti's woning wordt 
opgevoerd. Dit steeds opnieuw willen horen van de belediging, als om het gerucht uit de 
schaduw te halen en daarmee werkelijk te maken, doet vermoeden dat hij die belediging nodig 
heeft om tot zijn repressaillemaatregelen te kurmen komen. 
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Gepantserde Ego's 
In het voorafgaande heb ik een regime van terreur gekenschetst als een wereld waarin je je 
nooit baas van de gebeurtenissen weet. De bewoners van de onderwereld weten dat er geweld 
is, ze weten dat er doden vallen, maar ze weten niet wanneer en ook niet waarom. 
Participanten in het milieu hebben soms de ervaring dat bedrog en verraad zwaar wordt 
afgestraft, soms Met. Het geweld is daannee een vrij zwevende kracht, grillig en 
onberekenbaar, en juist dandoor overal. De geruchtenmachine doet verwoede pogingen een 
richtinggevende logica te produceren maar bereikt het tegenovergestelde. Criminele 
ondememers ontberen bovendien niet alleen controle over de gebeurtenissen, ze hebben 
weinig tot niets in handen om de gebeurtenissen op waarde te beoordelen. Ze hebben enkel 
hun vermoedens en zijn daannee overgeleverd aan hun eigen, "oversparmen" perceptie van de 
werkelijkheid. Machteloosheid is misschien het juiste woord om de subjectieve beleving van 
zo'n wereld te benoemen. 

Hoe houd je je staande in zo'n wereld? De dossiers spreken bier duidelijke taal: de 
mensen die in de zalcen figureren kruipen in hun schulp, ze trekken zich terug, gaan leven in 
wisselwoningen, onderduikadressen, geheime onderkomens. Angst weerhoudt hen de straat 
op te gaan. Mensen als Van B. en V. — die beiden door rechercheurs als "grote jongens uit de 
onderwereld" werden omschreven — proberen zichzelf volledig uit te wissen, al was het maar 
om nergens een spoor achter te laten. 

Van B. was overigens voortdurend alert dat hi] niet door de politie gevolgd zou 
worden en was daartoe onder meer in het bezit van een scanner. Auto's en telefoons 
werden op naam van anderen gesteld, onder meer op naam van de verdachte Moshe S. 
En hi] maalcte met de computer gebruik van een nieuw en geavanceerd draadloos e-
mailsysteem. (notitie van een dossierbeheerder uit een dossier) 

tilt onderzoek blijkt dat V. omschreven kan worden als een mysterieuze persoon die 
zich op alle mogelijke manieren afschermde. Tot op dit moment is niets dat op welke 
wijze dan ook ergens in Nederland geregistreerd staat terug te brengen op naam van 
V.. In dit verband willen wij ook wijzen op het feit dat niemand wist hoe V. 
telefonisch te bereiken was en niemand wist wat voor werk V. deed. (notitie van een 
dossierbeheerder in een dossier). 

Ze durven (vrijwel) niemand meer te vertrouwen en zonderen zich steeds meer af. 

Steeds weer las ik in de verhoren dat het slachtoffer, de Leidse drugshandelaar Jan van 
B., zijn huisdeur voor iedereen gesloten Meld. Jan van B. had een uitgebreide 
beveiligingsinstallatie in zijn huis laten aanleggen en "liet nooit iemand binnen". Zijn 
zuster, die de was voor hem deed, omschreef hem als "een onrustige man, die vaak 
naar Amerika reist en geen vrienden heeft". Ze wist de politie te vertellen dat "zijn 
enige dochter de dure kado's die haar vader voor haar kocht weigerde aan te nemen. 
Want ze wist dat hi] zijn geld oneerlijk verdiende". Ook Cor van E. zocht zijn oude 
vriend niet meer op. Jan van B. had namelijk een paar jaar tevoren zijn vrouw 
verkracht. (uit mijn aantekeningen hi] een dossier) 

Aanvankelijk was het huwelijk van Dragoljub M. [een Joegoslavische heler en het 
slachtoffer in de zaak] en Joyce geweldig, maar later waren er steeds ruzies. Dragoljub 
bleef dagen weg en Joyce had geen idee waar hi] dan uithing. Hij zei ook nooit wat. 
Het was een stille, eenzame man. Altijd serieus. Hi] had geen werk en voorzover ik 
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weet ook geen uitkering (...) Toen ik hem voor het laatst zag had hij een eigen woning 
betrokken. Ik ben daar nog eens langs geweest. Ik vond het er ronunelig en smerig. 
Het stonk er. (citaat van een getuige in een dossier) 

De terugtrekkende bewegingen, het optrekken van schennen, verworden tot pantsering. 
Sommigen van de figuren die ik in de dossiers tegenlcwarn leven in woningen die tot ware 
vestingen zijn verbouwd, met hekwerken rond de tuin, met kogelvrije ramen, met 
videocamera's bewaakte toegangspoorten. Anderen hebben hun lichaarn verschanst in een 
kogelvrij vest. Of in het niet minder ondoordringbare omhulsel van de cocaine-roes. Ze 
hebben zichzelf teruggetrokken achter spiegelende zonnebrilglazen, en achter al die "ways of 
the badass" voor wie "being tough, being alien and being mean" de grondhouding is (Katz 
1988:112): 

Being tough positions the self as not "here" for others. Being alien goes further, 
indicating that the self is not only not here for others but is native to some morally alien 
world, inevitably beyond the intimate grasp of others who are present here. And being 
mean produces its awful air by intimating that where the self is coming from is a place 
that represents chaos to outsiders and threatens constantly to rush destructively to the 
centre of their world, attacking their most intimate sensibilities (ibid.). 

Het gevoel er alleen voor te staan in een vijandige wereld kan hier niet uitblijven. Laat me 
duidelijk zijn: de dossiers geven geen inzicht in de vraag hoe sterk dat gevoel is, of het 
isolement zich doet voelen als een constant zeuren, of als een onregelmatig maar acuut 
gewaarworden. De dossiers laten ook niet zien hoe en in welke mate de drukbezochte 
samenscholingen in al die onderwereldcafes dat gevoel van isolement compenseren. Maar dat 
er in de door mij bestudeerde dossiers veiligheid en zekerheid werd gezocht in gepantserde 
Ego's staat buiten kijf. 

Dit op-zichzelf-teruggeworpen-zijn is cruciaal als het er om gaat te begrijpen waarom 
erekwesties, eerlcrenkingen, beledigingen en dreigend reputatieverlies zo veelvuldig als motief 
worden opgevoerd in de verhoren. 

Gezichtsverlies 
De meest "klassieke" casus van een erelcwestie vond ik in een dossier over de moord op een 
Colombiaan. 

Casus 4. 
De dader had ruzie gekregen met een landgenoot, Juan V., die hij op een feest had getroffen. 
Er was al behoorlijk gesnoven en nog meer gedronken ("ik had tweemaal een kleine 
hoeveelheid cocaine genomen en acht glazen whisky gedronken", biecht de dader later op, 
"maar ik was niet zodanig onder invloed dat ik niet meer wist wat ik deed"). In de 
woordenwisseling schold Juan V. de dader voor veel lelijks uit. "De woorden van de 
scheldkarmonade kan ik mij niet meer zo goed herinneren", zegt de dader, "maar onder andere 
'hoerenzoon' en andere woorden van gelijke strelcking". Dan zou er het volgende zijn 
gebeurd: 

"Ik kan mij nog herinneren dat ik voomemens was de confrontatie met Juan met de 
vuisten te beslechten, maar Juan stelde voor om een duel met messen te houden. Als gevolg 
van de scheldkarmonade die Juan mij gaf voelde ik mij in mijn eer en goede naam aangetast 
en ik wilde niet dat hij mij als lafaard zou betitelen. U moet begrijpen dat ik wel bang was om 
de confrontatie met messen aan te gaan, maar mijn Latijns-Amerikaanse temperament en 
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boosheid zorgde ervoor dat ik mij over mijn angst heenzette en ik heb toen uit de keuken, uit 
het eerder genoemde houten messenblok, twee soortgelijke vleesmessen gepakt." 

In de portiek van de woning wordt de strijd gevochten. Juan V. overleeft het duel niet. 

Deze nogal negentiende-eeuws aandoende point d'honneur, 3  waarna voor heren-van-eer nog 
slechts een voorstel tot duel rest, en met zorg "twee soortgelijke vleesmessen" worden 
uitgezocht is bepaald uitzonderlijk in rnijn bestand. Zaken als die van de moord op de 
Surinaamse dealer Moti, waarbij beledigingen van het type "hij heeft zeven kleuren bagger 
gescheten" een escalatie van geweld te zien geven van de kant van de dader, komen veel meer 
voor. Vaak ook is de belediging niet uitgesproken, maar gempliceerd in gedrag: het niet 
nakomen van afspraken, het niet betalen van schulden, het niet loyaal zijn jegens 
compagnons. Julian Pitt-Rivers heeft er dan ook op gewezen dat de vormelijkheid en 
ritualisering uit het Colombiaanse voorbeeld weinig te maken hebben met het principe waar 
het bij erekwesties om gaat: 

...the vocabulary of honor has acquired archaic overtones in modem English, yet the 
principles of honor remain, for they are not, like the particular conceptions in which 
they are manifested, the product of a given culture at a given time, but universal 
principles of social action that may be found clothed in the idiom of head-hunting, 
social refinement, financial acumen, religious purity, or civic merit (1968:510). 

In de antropologie van het mediterrane gebied is veel onderzoek verricht naar de wijze 
waarop eer een richtlijn voor sociaal handelen vormt. Deze studies wijzen er op dat het 
eerbegrip met name een rol speelt in die samenlevingen waar het centraal gezag zwak is, en 
war mensen in hun strijd om het bestaan primair op zichzelf zijn aangewezen. Daarbij wordt 
met name gedacht aan perifere samenlevingen (Sicilia, Andalusia, de Balkan, Epiros, Cyprus, 
Anatolia, het Rif gebergte, ICabylia). Anton Blok heeft opgemerkt: 

The strong emphasis on physical integrity and strength in de Mediterranean discourse 
of honour suggests that the people who think in these terms cannot depend on stable 
centres of political control for the protection of their life and patrimony. In the absence 
of effective state control, they have to rely on their own forces — on various forms of 
self-help (...) These conditions of the wider power fields put a premium on self-
assertive qualities in men, involving the readiness and capacity to use physical force in 
order to guarantee the immunity of life and property (1981:434). 

Blok lcwalificeert het eerbegrip in deze samenlevingen als niets minder dan 
existenzbegriindend. Ben man die "over zich heen laat lopen", die een belediging ongestraft 
laat passeren, is een makkelijke prooi voor lcwaadwillende anderen. Hij 'can niet langer 
instaan voor zijn eigen veiligheid, voor de veiligheid van zijn vrouw en dochters, voor zijn 
have en zijn goed. Na een belediging laat de erecode dan ook geen keuze: de schandvlek moet 
in bloed worden uitgewist. 4  

Ben eerste overweging waartoe het denken van deze antropologen aanleiding geeft is 
dat het mediterrane eerbegrip kan worden opgevat als een gedragsdispositie, in de zin dat de 
ginternaliseerde erecode tot handelen motiveert. Pitt-Rivers legt dat als volgt uit: 

Het opmerkelijke in deze zaak was dat enkel de verbale belediging aanleiding was tot het duel: beiden hadden geen verdere 
voorgeschiedenis met elkaar, anders dan dat de dader tussenbeide was gekomen toen het slachtoffer problemen zocht met ecn andere 

land genoot. 
4  Recente studies vvijzen et op dat zo'n boude stelling genuanceerd =et worden, en dat ook in de hicr genoemde perifere samenlevingen 
allerlei tussen-oplossingen bestaan. Het voert in het bestek van de studie te ver daar uitgebreid op in te gun. 
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[Honor] is a sentiment, a manifestation of this sentiment in conduct, and the evaluation 
of this conduct by others, that is to say, reputation. It is both internal to the individual 
and external to him — a matter of his feelings, his behavior, and the treatment that he 
receives. Many authors have stressed one of these facets at the expense of the others; 
however, from the view of the social sciences it is essential to bear in mind that honor 
is simultaneously all of these, for both its psychological and social functions relate to 
the fact that it stands as a mediator between individual aspirations and the judgement 
of society (Pitt-Rivers 1968:503). 

Een andere belangrijke conclusie is dat in alle studies naar het mediterrane eerbegrip een 
onmiskenbare relatie wordt gelegd tussen deze gedragsdispositie en een toestand van dreiging 
en gevaar. Het begrip angst schittert ook in antropologische studies over het eerbegrip door 
afwezigheid, maar ik zie opnieuw geen aanleiding te veronderstellen dat angst niet ook hier 
een factor van belang is. De opmerkingen van de Colombiaan in bovenstaand citaat bieden 
daarvoor een duidelijke aanwijzing: "U moet begrijpen dat ik wel bang was om de 
confrontatie met messen aan te gaan, maar mijn Latijns-Amerikaanse temperament en 
boosheid zorgde ervoor dat ik mij over mijn angst heenzette". 

Zowel Blok als Pitt-Rivers hebben vastgesteld dat het eerbegrip in de huidige, West-
Europese samenlevingen in onbruik is geraakt, omdat haar bestaansrecht door de veranderde 
maatschappelijke omstandigheden werd opgeheven. Selbsthilfe is vervangen door de 
beschenning van de staat. Democratiseringsprocessen hebben gemaakt dat we minder bereid 
zijn anderen voorrang te verlenen of daarop zelf openlijk aanspraak te maken: dus ook op dat 
vlak zijn de assertieve kwaliteiten van de man-van-eer niet 'anger bestaansvoorwaardelijk. 
"Giving evidence of pride and self-importance is no longer appreciated", schrijft Blok. 
"Those who indulge in it are now regarded as pompous and condescending" (1981:435). 
Maar beide auteurs hebben óók opgemerkt dat noties van eer een belangrijke rol blijven 
spelen in die domeinen van moderne Westerse samenlevingen waar de kracht der wet zich 
niet of zwak doet voelen. Pitt-Rivers schreef: 

Wherever the authority of law is questioned or ignored, the code of honor re-emerges 
to allocate the right to precedence and dictate the principles of conduct: among 
aristocrats and criminal underworlds, schoolboy and street-corner societies, open 
frontiers and those communities where reigns "the Honorable society", as the Mafia 
calls itself (Pitt-Rivers 1968:510). 

De dossiers die ik heb bestudeerd bevestigen die vaststelling. De overeenkomsten tussen de 
mediterrane mannen-van-eer en de marmen die deze dossiers bevolken zijn opmerkelijk. Of 
deze criminele ondernemers nu een mediterrane achtergrond hebben of niet, alien lijken 
gepreoccupeerd met de "fysieke integriteit en kracht" waar Blok over rept: in sportscholen en 
kickbokscentra pompen ze hun lichamen op tot compacte spierbundels. Sommige lopen 
opzichtig met wapens rond. De roemruchte geweldsdaden uit het verleden van deze of gene 
zijn een voortdurend terugkerend onderwerp in de verhoren. Hoe lang iemand in een 
gevangenis heeft gezeten, hoezeer zijn vrouw leed onder huiselijk geweld, hoeveel moorden 
iemand wel niet op zijn naam zou hebben staan, hoeveel connecties iemand onderhield met 
"gevaarlijke groeperingen" en "keiharde jongens": alles draagt bij aan het gezochte aura van 
gewelddadigheid. Dat werd ook opgemerkt door Cyrille Fijnaut in de verhoren voor de 
commissie van Traa: 

Wat je wel moet hebben om effectief te kurmen opereren op een illegale markt, is de 
positie, de status in eigen kring, dat je bereid bent om geweld te gebruiken. Dat is 
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ontzettend belangrijk. Je moet bewezen hebben dat je er niet voor terugschrikt am 
geweld te gebruiken, met name tegen eigen mensen die "oversteken" of mensen die 
partijen wegsluizen of eigen mensen die groot geld achteroverdrukken. Je moet bereid 
zijn geweld te gebruiken tegen rivaliserende groepen of concurrerende bendes. Ik heb 
gezien dat veel mensen die in die zeven groepen omhoog komen, hoog in netwerken 
zitten en daarin posities opbouwen, een geweldsachtergrond hebben. Zij hebben aan 
anderen laten zien dat zij er niet voor terugdeinzen. 5  

Beter nog dan de hyperbolen waarmee men de eigen reputatie of die van anderen schetst zijn de 
fysieke bewijzen dat men een gewelddadig verleden heeft overleefd. Het viel mij op dat 
meerdere getuigen — en niet zonder ontzag — wisten te vertellen dat een dader of slachtoffer 
littekens op zijn lichaam had tengevolge van eerder geweld. "Ik heb gehoord dat hij in zijn 
benen meerdere littekens heeft van kogelgaten, afkomstig van een schietpartij met de politic", 
meldt een getuige. Ook werd iemand geschikt bevonden voor een criminele klus "omdat ie 
kogelgaten in zijn nek had". Over de Georgische misdadiger Data U. werd gezegd: "Iedereen 
was bang voor hem. Hij liet iedereen de littekens zien die hij in Russische gevangenissen had 
opgelopen". Diezelfde Georgier bleelc, blijkens de verhoren van zijn medebewoners in een 
ROA-woning, ook te pronken met een boek met foto's en beschrijvingen van Georgische 
maffia leden uit de KGB archieven. "In dat boek staat oak een foto van Dato U.", merkt een 
van diens huisgenoten op. "Een foto van twintig jaar geleden. Data vertelde mij dat hij de 
KGB heeft moeten omkopen om te voorkomen dat niet ook zijn naam in het bock zou 
verschijnen." 

Een andere overeenkomst tussen mediterrane erecodes en de opvattingen over eer in 
het criminele milieu betreft het gegeven dat mediterrane mannen-van-eer hun reputatie nog 
verder opvijzelen door de associatieve verbanden tussen mannelijlcheid, viriliteit en seksuele 
vaardigheid te bespelen. Blok schrijft 

[In Andalusia] Hombria implies a direct reference to the physical basis of honour: 
those who live up to this ideal have cojones (testicles), while those who fail to show 
fearlessness are lacking in manliness and are considered manso, that is, castrated, tame 
(...) In Sicily, too, the concept of honour is bound up with notions of virility and 
physical strength (Blok 1981:432) 

Ook in de dossiers trof ik mannen die hoog opgaven over hun potentie en viriliteit. illustratief 
is hier het verhoor van de verdachte in een Amsterdamse moordzaak, Yusuf A.. Deze vond 
het nodig (of werd door rechercheurs uitgenodigd...?) tijdens een verhoor uitgebreid over zijn 
vrijpartijen met een prostituee te berichten. Het ging maar door: over hoe lelcker zij hem wel 
niet vond, hoe vaalc hij gedurende een sessie wel niet in haar klaarkwam, dat zij door hem 
"gebeft" wilde worden, maar dat hi] daar niet aan deed. Het pornografische relaas werd direct 
gevolgd door mededelingen over andere vormen van potentie: 

Ze vroeg mij ook nog een keer om wraak te nemen op haar vorige vriend uit Haarlem. 
Die was tevens haar pooier geweest en had veel geld. Zij wist dat ik er altijd macho 
bijliep en mogelijk had zij in het milieu gehoord dat ik niet vies was van dat soort 
ldussen. 

Er zijn vanzelfsprekend ook belangrijke punten te noemen waar de vergelijlcing tussen het 
mediterrane eerbegrip en de noties van eer zoals die opspelen in het Nederlandse milieu manic 

5  Openbaar verhoor enquatecommissie Opsporingsmethoden, Verhoor 1,6 septernber 1995. 
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gaan. Maar ook die verschillen zijn instructief. Voomoemde antropologen hebben de perifere 
samenlevingen waar zij onderzoek deden, gekenschetst als "moral communities": het zouden 
samenlevingen zijn waarvan de leden gehouden zijn aan een expliciete en publiek beleden 
erecode. Leden van die samenlevingen zijn van kinds af aan in de codes gesocialiseerd, en 
deze zijn tot op zekere hoogte geInstitutionaliseerd en gesanctioneerd in de "tradities". 
Zelfbeelden zijn verknoopt met een publiek onderschreven ideaal. Pitt-Rivers zegt in dat 
verband "honor and dishonor (...) provide the means whereby their appraisal of themselves 
can be validated and integrated into the social system" (1968:504). In het volgende hoofdstuk 
zal ik betogen dat er op deze visie wel wat valt af te dingen, maar het contrast met het milieu 
is evident. De criminele onderwereld laat zich nauwelijks omschrijven als een moral 
community. Hier hebben we te maken met mensen die zich primair aan de heersende moraal 
en het heersende gezag hebben onttrokken. Eenmaal deel geworden van de onderwereld is er 
geen duidelijke anti-moraal voorhanden, geen duidelijk altematief dat als richtsnoer kan 
dienen. Steeds weer zie je dat betroldcenen terugvallen op legitimeringen die ontleend zijn aan 
de reguliere moraal. De opmerkingen van Thea Moear aan het begin van dit hoofdstuk ("...er 
was een onschuldige dode gevallen, een vriend nota bene. Zoiets mag je niet vergeten") zijn 
met de woorden van een geemancipeerde misdadiger. Integendeel, zij probeert aan te 
schurken tegen de morele opvattingen die in de samenleving leven door een beroep te doen op 
herkenbare thema's als vriendschap en vermad. Dat is ook het beeld dat opdoemt bij die 
opmerkelijke opvoering van een courtroom drama — compleet met verhoor, het opvoeren van 
getuigen, en het vellen van een vonnis — kort voor de "executie" van de Surinaamse 
drugsdealer Moti. Wat mu j hier zo trof, was de poging deze moord het aangezicht te geven 
van een reguliere rechtzaak, de poging de daad te plaatsen in een moreel/judicieel kader dat is 
ontleend aan de bredere samenleving. Jacob Black-Michaud heeft dat verschijnsel in zijn 
studie naar de bloedvete herhaaldelijk onderstreept: 

Vengeance killing, as I have suggested, may be seen as the action of an individual who 
decides quite literally to "take the law into his own hands" (...) Vengeance killing is 
consequently not to be regarded as a typical development in conditions of minimal 
government, but as a reaction to the collapse or disappearance of previously extant 
institutions and coercive means to enforce adherence to cultural norms." (1975:29 - 

30, mijn cursivering) 

Net zomin als het milieu een eigen ondememersethiek kent, kent het milieu een eigen moraal. 
Over de moraal van de onderwereld bestaat geen consensus, en deze is ook niet 
geInstitutionaliseerd. In dat licht bezien getuigt de torenhoge moraal die in veel uitspraken 
van misdadigers doorklinkt niet noodzakelijkerwijs van een strenge code waar iedereen in de 
onderwereld aan gehouden is. Die uitspraken zouden net zo goed verklaard kunnen worden 
als een poging het morele vacuum te vullen. 

Een ander duidelijk verschil tussen mediterrane erecodes en erekwesties die in het 
milieu opspelen is dat het in de door antropologen beschreven samenlevingen altijd primair 
om de eer van de grotere verwantengroep gaat, en niet zozeer om de eer van een individu. Eer 
in het milieu lijkt — geheel in overeenstemming met mijn eerdere opmerkingen over het 
isolement van de criminele ondememer — bovenal een strikt individuele aangelegenheid te 
zijn. De eerzucht die ik in de dossiers tegenkom, is dan ook het beste te vatten in de uitspraak 
waarmee Pitt-Rivers de relatie tussen de man van eer en de wet uittekende: "The man of 
honor is a law, but a law unto himself." 

Blijft over de gedachte aan eer als een gedragsdispositie die tegenwicht moet bieden aan een 
constante dreiging van gevaar en angst. Hoe valt dit in het kader van de in dit onderzoek 

88 



onderzochte dossiers te begrijpen? Ms gezegd, de lieden die de onderwereld bevolken zoeken 
veiligheid in een pose. Ze identificeren zich met beroemde mannen die zichzelf tot wet 
verhieven: Rambo, Scarface, the Killer, Rebel G., Shogun, met Arlcan en The Godfather. Ze 
hebben zich verschanst achter spiegelende zormebrillen, kogelvrije vesten en al die andere 
beschermende en isolerende pantsers die in het voorafgaande zijn beschreven. Tegelijkertijd 
zijn er voldoende aanwijzingen die suggereren dat de angst blijft. De pose ontleent haar kracht 
aan de omstandigheid dat er verder geen vraagtekens bij worden geplaatst. Als die pose niet 
serieus wordt genomen — ik betaal mijn schuld niet terug; ik neuk je vrouw; wat ben jij voor 
een duffe dat je je gewoon laat slaan; ik licht je gewoon op — dreigt gezichtsverlies. Als jeer 
goed over nadenkt is er eigenlijk geen sprekender woord te bedenken voor wat er in de 
perceptie van de betrokkenen gebeurt: gezichtsverlies is het verlies van dat publiekelijk 
hooggehouden zelfbeeld. Gezichtsverlies onthult dat de pose niet meer is dan dat: een pose. 
Valt het masker dan rest nog enkel bagger, wist Moti de drugsdealer, bagger in zeven kleuren 
(de podzie van de straat levert hier lcrachtige beelden). Het drama wordt vele malen erger 
waar de belediging publiekelijk is. Welbeschouwd zijn het niet eens zozeer de reacties van 
anderen die ontstemmen. Daar krijgt de beledigde partij immers mar flarden van mee. Wat 
ontstemt is opnieuw hoe de op hol geslagen verbeelding de beledigde souffleert over "wat de 
anderen nu wel niet zullen denken". En het kan bijna niet anders dan dat in die voorstellingen 
over "wat de anderen nu wel niet zullen denken" alle zwaldieden, lcieren en gaten van het 
opgetroldcen pantser zichtbaar worden. 

Een publiekelijke belediging onthult de machteloosheid van het individu dat zich in 
een pose van onaantastbaarheid had teruggetroldcen. Publiekelijk gezichtsverlies lijden 
betekent dat een zorgvuldig gekoesterd aura van gewelddadigheid is uitgeleverd aan de 
wereld van geruchten, van beweringen die waar en onwaar lumen zijn, van ambiguiteit en 
onbegrensde interpretatie. Misschien lacht men nu wel in café "het Baasje". Misschien gaat 
nu het verhaal: "Heb je het gehoord van Rambo? Het zag er wel leuk uit, met die zonnebril en 
zo, mar zeg nou zelf, het is drie keer niks". Tegen die ondermijning van de pose is er maar 
eon miner om het tij te keren. Er moet een daad gesteld worden. Aileen in een daad kan de 
pose worden teruggewonnen op de fnuikende toefluisteringen van de verbeelding. De 
opmerkingen van Joseba Zulaika in zijn studie over het politieke geweld in Baskenland zijn 
verhelderend. Zulaika zegt "...truth cannot be apprehended only verbally; truth, like morality, 
should rather emerge from ritual performance and be shown by the total person" (1988:312). 

Wraakzucht 

Casus 5. 
Met drie kogels werd Arj an C. in het toilet van café "het Baasje" om het leven gebracht. Er 
waren vele getuigen in deze bekende verzamelplaats voor de Arnhemse onderwereld die 
konden navertellen wat er was gebeurd: er was een man binnengekomen die Atjan C. had 
gevolgd naar het toilet. Daar was hij in koelen bloeden vermoord. Met drie kogels. 

Toen een getuige door de politie werd gehoord zei hij:"...er waren wel twintig redenen 
om Arjan te vermoorden. Hij was verantwoordelijk voor een mislcraam bij een van de leden 
van de bende van Ronny E.; hij had een hasjhandel met zijn vriend T. maar gaf deze geen 
geld; de gebroeders Van R. hadden al eens eerder bij zijn woonboot staan schieten mar 
waren inmiddels zelf vermoord; en Henk S. was helemaal niet blij dat Arjan een verhouding 
had met zijn vrouw en zijn dochter. En dan was er nog die Maroldcaan the het café binnen 
lcwam met een gewond gelaat en die riep: "ik ben te paldcen genomen in het toilet van de Bay-
Beach Club door Arjan C. en ik ga hem een kopje kleiner maken. Hij moet naar de hel! Naar 
de he!!". 
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Ook de vaste clientele van café "het Baasje" speculeerde volop over de aanleiding tot 
de moord op de drugshandelaar. Was hij niet betrokken geweest bij rip-deals? Had hij al niet 
eerder een born onder zijn auto gehad? Stond hij niet in contact met Joegoslaven? Jo, ja, wist 
iemand anders, Arjan C. had incassowerk gedaan in Brabant. Dat was hem nu noodlottig 
geworden. Toch verdichtten de speculaties zich meer en meer rond Arjan's verhouding met de 
vrouw en dochter van Henk K., bij wie hij ook nog eens een kluis zou hebben leeggehaald. 

....Drie kogels, dat wil zeggen een voor het neuken van Henk's vrouw, een voor het neuken 
van Henk's dochter en een voor het leeghalen van de kluis". 

Rechercheonderzoek in deze zaak leerde uiteindelijk dat de speculaties in het milieu 
waarschijnlijk niet juist waren. Maar het interessante in deze casus is opnieuw dat het ook hier 
weer gaat om zo'n zaak die allerlei vooronderstellingen over liquidaties op z'n kop zet. Bij 
een man die zoveel op zijn kerfstok had staan worden de uiteindelijke motieven in de 
persoonlijke sfeer gezocht. Velen konden de drie kogels niet anders lezen clan als een 
duidelijk teken dat het hier om wraakneming ging. Natuurlijk moest Henk K. tot actie over 
gaan. In de geruchtenmachine was Henk K. al verworden tot een minlcukel. Al de attributen 
waarmee hij zichzelf kon neerzetten als een man-van-eer waren onderuit gegaan. Aan de toog 
van café het Baasje had de collectieve verbeelding al vastgesteld dat voor Henk K. nog enkel 
het scenario van de wraalcneming restte: het was de enige manier om de onthulde 
machteloosheid en impotentie te vervangen door een beeld van wilskracht, of beter nog, een 
feit waaruit wilskracht spreekt. 

De zaak Arjan C. zou als een indicatie kunnen worden opgevat dat ook wraakneming 
bijdraagt aan een gewelddadig aura. Dat is ook door anderen opgemerkt. Susan Jacoby, 
bijvoorbeeld, wijst er in haar studie naar wraak op dat "...in mass entertainment, avengers are 
unexamined heroes, keeping their integrity in order to right wrongs the rest of us are too 
intimidated to address" (Jacoby 1983:178). 

In zijn schitterende essay De Lex Talionis: over Wraak brengt Nico Frijda, hoogleraar 
in de emotiepsychologie, echter aspecten van wraak naar voren die suggereren dat het hier om 
meer gaat dan nog weer een attribuut voor de pose waarmee criminele ondernemers zich 
staande houden in een regime van angst en terreur. Wraalczucht, zegt Frijda, is "ongetwijfeld 
een van de krachtigste menselijke hartstochten" (Frijda 1993:159). Hij omschrijft wraak als: 

...een daad die erop gericht is iemand anders of een bepaalde sociale groep te schaden, 
als een reactie op het gevoel dat men zelf geschaad is door die persoon of die groep, 
waarbij de daad waarmee die persoon of groep wordt geschaad niet is bedoeld om de 
schade te herstellen, of om te voorkomen dat de schade zich echt voordoet of blijft 
voortbestaan in de directe confrontatie, of om er materieel beter van te worden 
(1993:162) 

Frijda verbaast zich erover dat wraak – in vergelijking met andere emoties – op het eerste 
gezicht verrassend weinig functioneel is. Het onrecht dat wordt gewroken kan niet meer recht 
gezet worden, of ongedaan gemaakt. Wraak is daannee duidelijk anders dan bijvoorbeeld 
angst (een emotie die tot zelfbescherming motiveert), of woede (een emotie die tot 
verdediging of het overwinnen van frustrerende hindernissen motiveert). Wraak kan de 
wrekende persoon zelfs schaden, kan tot zelfvernietiging leiden—en dat is jets wat hij of zij 
ook heel goed weet. 

Een verklaring voor het verschijnsel wraak moet volgens Frijda dan ook eerder op het 
gebied van de betekenisgeving gezocht worden, en hij noemt twee aspecten van wraak die in 
het verband met de bevindingen van dit onderzoek bijzonder veelzeggend zijn. 
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De eerste betreft het gegeven dat wraak — en destructieve activiteit in het algemeen — 
voor mensen het duidelijkste bewijs levert "dat men invloed kan uitoefenen, dat men oorzaak 
van gebeurtenissen kan zijn". Wraak wordt hier dus gepresenteerd als de meest expliciete 
vorm waarin een man zichzelf tot wet kan verheffen. De wreker is niet langer machteloos, een 
speelbal van de opinies van anderen, of van zijn eigen angstige vermoedens over wat anderen 
wel niet van hem zullen denken. Hij neemt het heft in handen, stelt een (land, produceert een 
felt. Precies zo, als een daad tegen de machteloosheid, begreep ook Judith Herman Lewis de 
wraakfantasieen van getraumatiseerde mensen: 

De wraakfantasie is een uitingsvonn van het verlangen naar catharsis. Het slachtoffer 
stelt zich voor dat ze de angst, schaamte en pijn van het trauma kwijt kan ralcen door 
het de dader betaald te zetten. De zucht naar wraak komt ook voort uit de ervaring van 
totale hulpeloosheid. In haar woede en vemedering beeldt het slachtoffer zich in dat 
wraalc de enige manier is om haar eigen machtsgevoel te herstellen (Lewis Herman 
1999: 244). 

Het tweede aspect van wraak dat door Frijda wordt genoemd en bier niet onvermeld mag 
blijven betreft het gegeven dat wraalczucht een sterk richtinggevende, "sturende" emotie is. 
Frijda verwoordt het zo: 

Natuurlijk is wraak geen emotie. Man het verlangen naar wraak, de neiging om terug 
te slaan is dat wel degelijk (...) Het verlangen is een emotie omdat het alle 
gebruikelijke kenmerken daarvan bezit. Het is namelijk een aandrang, een toestand 
van onwillekeurige bereidheid tot handelen, opgewelct door de evaluatie van een 
gebeurtenis, vaak gepaard gaand met lichamelijke opwinding, en met alle kenmerken 
van "stuurvoorrang", dat wil zeggen van preoccupatie, gefixeerdheid op het nastreven 
van eon doe!, verwaarlozing van infonnatie die er niet direct mee te maken heeft, en 
interferentie met andere activiteiten (1993:169). 

In deze omschrijving wordt onmiskenbaar een relatie zichtbaar met de subjectieve beleving 
van het milieu als een levensgevaarlijke jungle, waarin het moeilijk is een richting te bepalen. 
Wraak, zo wordt bier gesuggereerd, biedt het kompas dat zo velen ontberen. Daar kan nog aan 
worden toegevoegd dat wraakgevoelens opmerkelijk persistent zijn. Wan veel emoties sterk 
gerelateerd zijn aan een specifieke situatie, kan een verlangen naar wraak zich uitstrekken 
over een periode van jaren. "De dorst blijft ongelest of kan gemakkelijk worden opgeroepen", 
stelt Frijda vast, "zelfs tientallen jaren na de gebeurtenissen". Ook Jacoby (1983) verbaasde 
zich over de longue duree van wraakgevoelens en maakte in dit verband gewag van een 
Siciliaanse zegswijze: "Revenge is a dish that tastes sweetest when it is cold". De in het 
vorige hoofdstuk genoemde casus van de moord op Andre Brilleman, drie jaar na zijn verraad 
van de drugsbaron Bruinsma, levert een opmerkelijke bevestiging van deze gedachten. 
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4. De factor etniciteit 

Uit het onderzoek ten behoeve van de parlementaire enquete Inzake Opsporing bleek een 
"uitzonderlijk hoog" aantal liquidaties te hebben plaats gevonden binnen het (zoals dat clan 
heet) "allochtone of buitenlandse milieu." 1  Van Veen en Vogel rapporteerden voor de CRI dat 
"bij niet minder dan drie kwart van alle liquidaties de slachtoffers en daders of verdachten uit 
allochtone milieus voortkomen" (Van Veen & Vogel 1997). Voor de initiatiefnemers tot dit 
onderzoek was deze vaststelling voldoende reden de factor etniciteit een speciale plaats toe te 
kennen in dit onderzoek. Sterker nog, zij meenden dat 

...bij een betekenisvolle criminologische analyse van liquidaties een indeling naar etnische 
achtergrond prioriteit heeft boven enig ander kenmerk (bijvoorbeeld leeftijd, plaats, delict, 
soort gebruikt vuurwapen en dergelijke: kenmerken die recherchetechnisch misschien meer 
van betekenis zijn). 

Vragen die men beantwoord wilde zien waren o.a. "worden speciale personen, mensen van 
aparte gespecialiseerde groepen of juist etnische buitenstaanders "gebruikt" om liquidaties uit 
te voeren?" "Worden welbewust illegale vreemdelingen ingezet omdat hun identiteit lastig is 
vast te stellen?" "Worden huurmoordenaars speciaal voor dit doel ingehuurd en kortstondig 
Nederland binnengebracht?" "Passen de liquidaties binnen een zekere geweldstraditie van de 
etnische categorie en behoren zij tot het geweldsrepertoire van die groep?" Die vragen zullen 
in dit hoofdstuk de leidraad vormen voor een reflectie op de mogelijke verklaringskracht van 
het begrip etniciteit in de voorliggende dossiers. Eerst dient echter het begrip etniciteit, en het 
gebruik van dit begrip in critninologische analyses, aan een nadere beschouwing te worden 
onderworp en. 

Etnische minderheden en criminaliteit: een beladen onderwerp. 
Uit de in hoofdstuk 1 gepresenteerde cijfers kwarn naar voren dat ook in veel van de door mij 
bestudeerde zaken leden van een etnische minderheid als slachtoffer en/of dader/verdachte 
figureren (zie pag. xx). Op zich hoeft de vaststelling dat allochtonen prominent figureren in de 
voorliggende dossiers Met te verbazen. De overrepresentatie van allochtonen in 
criminaliteitsstatistieken is een bekend gegeven. Waar liquidaties — ongeacht welke definitie 
men hanteert — moordzaken zijn die in het criminele milieu worden geplaatst, ligt het voor de 
hand dat het beeld flier niet veel anders is. Jets anders is de vraag welke betekenis aan dit 
gegeven moet worden toegekend. Weerspiegelen de cijfers de xenofobe bias van de 
registrerende instanties? Weerspiegelen ze de sociaal-economische positionering van etnische 
groepen in een samenleving? Of weerspiegelen ze "iets" dat eigen is aan de cultuur of de 
mentaliteit van de desbetreffende etnische groep? Over die kwesties wordt in de criminologie al 
meer dan honderd jaar gedebatteerd. 2  

Met name Amerikaanse criminologen hebben van oudsher veel aandacht geschonken 
aan de rol van immigranten en etnische minderheden in de criminaliteit. Ze hadden zich te 
verhouden tot populaire racistische opvattingen over de "natuurlijke" geneigdheid van 
bepaalde rassen tot crimineel gedrag en tot een niet minder wijdverbreide notie als de alien 
conspiracy theory. In die theorie wordt de georganiseerde misdaad afgeschilderd als "een 
sinistere, parasitaire buitenlandse grootmacht die zich heimelijk, met allerhande laakbare en 
strafbare middelen, meester wil maken van een in de kern gezonde autochtone 
maatschappij". 3  Deze tendens het probleem van de georganiseerde misdaad in wezen als een 

I  Vergelijk Inzake Opsporing, Bijlage II, pag. 43 en Bijlage XI, p.23-24. 
2  De Amerikaan W.B. Dubois was een van de eersten die aan het begin van de 20` eeuw de link tussen "ras" en criminaliteit ter discussie 
stelde. 
3  Inzake opsporing, bijlage VIII — deelonderzoek 1, 1.1. In diezelfde passage verklaart Bovenkerk de populariteit van deze denkbeelden door 
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etnisch vraagstuk op te vatten speelt nog steeds "een rol van betekenis in de Amerikaanse 
politiek, de media, het Openbaar Ministerie, de politie, comites van bezorgde burgers, 
populaire wetenschap, en ook film en literatuur". 4  Ook buiten de VS is de koppeling tussen 
criminaliteit en etniciteit in varianten van de alien conspiracy theory niet onbekend. 
(FitzGerald 1997) 

Het werk van veel criminologen is tot op zekere hoogte een voor de hand liggende 
reactie op deze voorstelling van zaken. Sinds het begin van de twintigste eeuw hebben zij 
steeds weer geprobeerd de these van de alien conspiracy te weerleggen. Enerzijds door de 
overrepresentatie van zwarten en/of inunigranten in de criminaliteitscijfers te nuanceren (of 
de validiteit van die cijfers aan te vechten), anderzijds door de verklarende lcracht van de 
begrippen ras en etniciteit te minimaliseren. Zo wees het onderzoek van Edwin Sutherland en 
Thorsten Sellin al in de eerste helft van de twintigste eeuw uit dat significante 
criminaliteitsproblemen zich pas voordeden bij de kinderen van immigranten. Om dat 
gegeven te verklaren introduceerden zij de notie culture conflict; juist deze tweede generatie 
lcreeg een botsing van normen en waarden uit sterk verschillende culturen te verwerken en die 
"clash of norms" werd door deze onderzoekers als criminogene factor aangewezen. Clifford 
Shaw en Henry MacKay onderzochten wat inunigrantengroepen en zwarten gemeen hadden 
warmeer zij als nieuwkomers de arena van de stad betraden en brachten hun bevindingen onder 
in wat de disorganization theory is gaan heten. Deze behelsde opnieuw dat het conflict tussen 
oude en nieuwe leefwerelden tot normvervaging leidde. In Nederland stelde Willem Bonger in 
Ras en Misdaad (1939) de vraag of de in zijn tijd algemeen aanvaarde noties als ras en etniciteit 
wel zinvolle variabelen waren als het er om ging de oorzaken van criminaliteit te achterhalen. 
Hij betoogde nadruldcelijk dat misdadigheid niet een aangeboren eigenschap was en 
onderstreepte in zijn werk de ml van de staat in de definiering van misdaad en straf. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw waren het bovenal Marvin Wolfgang en Bernard Cohen die de 
misvattingen over ras en criminaliteit aan de kaak stelden, en net als hun voorgangers 
benadrukten ook zij het gegeven dat definities van criminaliteit altijd de belangen van de 
dominante groep in een samenleving dienen, dat veel criminaliteit aan het oog onttroldcen blijft 
en dat de beschikbare cijfers over criminaliteit (mede daardoor) onbetrouwbaar zijn. 5  

Ook vandaag de dag hebben veel crirninologen zich tot taak gesteld populaire 
misvattingen over "de buitenlanders" te onticrachten door de verklaringslcracht van het begrip 
etniciteit (of ras) te minimaliseren. Een denker als Zygmund Bauman hekelt de tendens een 
stijging van criminaliteit toe te schrijven aan "factors external to the society itself ...Lalthough] 
this is how it is ever more often depicted -- when typically, the correlation between criminality 
and immigration, the influx of strangers, of foreign races or cultures, is spied out or declared" 
(Bauman 1995:214). Maar stijgende criminaliteit, zegt Bauman, 

...is instead, the consumer society's own product, logically if not legally legitimate, 
and what is more, also an inescapable product (...) Seductive impulses ["market 
seductions"], to be effective, must be sent in all directions and addressed 
indiscriminately to everybody who would listen. But there are more of those who can 
listen than those who can respond in the fashion which the seductive message was 
meant to elicit (ibid.) 

Wat mij bij al deze verklaringen opvalt is dat het denken steeds weer wordt weggevoerd van 
etniciteit en ras als verklarende gegevens: normconflicten, een toestand van anomie, 

te wijzen op een combinatie van een nativistische teneur in de Amerikaanse geschiedenis (het zijn de mindere rassen en vollcen die het Icwaad 
importtten) en hervomingsbewegingen die een einde willen maken aan corrupte stadspolitiek (door etnisch clientelisme geregeerde 
-machine politics'). 
4  Ibid. 
5  Voor een bespreking van het work van de bier genoernde auteurs, zie Hawkins 1995. 
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economische achterstand, de slechte buurt waar immigranten komen te wonen, discriminatie, 
de verleidingen die zijn geimpliceerd in het kapitalistische marktsysteem, of de economische 
wetmatigheden van de marlct in illegale diensten en goederen zijn de factoren die worden 
aangedragen om de overrepresentatie van bepaalde etnische groepen in de misdaadstatistieken 
te verklaren. Maar etniciteit, het verschil tussen etnische groepen als zodanig, wordt als 
verklarende factor goeddeels buiten de deur gehouden. Wolfgang en Cohen stelden 
onomwonden dat de vraag naar een directe relatie tussen etniciteit/ras en criminaliteit "fout" is, 
en geen plaats dient te hebben op de criminologische onderzoeksagenda. "Instead of asking why 
a Negro becomes delinquent or criminal, we should ask why anyone does" (in Hawkins 
1995:30). 

Toch is er de laatste tijd een kentering zichtbaar in deze al zolang voortschrijdende 
ontmaskering van de mythe dat bepaalde rassen en etnische groepen eerder tot criminaliteit 
geneigd zouden zijn clan anderen. Met grote voorzichtigheid en voorzien van vele mitsen en 
maren wordt de "verboden relatie" weer op de onderzoeksagenda gezet. 

Darnell F. Hawkins, bijvoorbeeld, maakte in Ethnicity, Race and Crime. 
Perspectives across Time and Place (1995) de "liberal and reformist orientation" van de 
Amerikaanse criminologie zelf tot onderwerp van studie. Hij trachtte de voortdurende 
weerstand tegen het opvoeren van ras en etniciteit als criminogene factoren te plaatsen 
binnen "the specific socio-historical context within which each investigation emerged" 
(ibid.: 13). Hawkins bepleit zeker geen terugkeer naar essentialistische noties over ras en 
etniciteit, maar zegt zich "uitgedaagd" te voelen door de Icritiek dat "contemporary social 
scientists who study crime fail to boldly confront the question of the extent to which 
ethnic and racial groups differ" (1995:11). Hij acht de vraag naar aandacht voor de 
verschillen in criminaliteit tussen verschillende etnische groepen in een samenleving 
gerechtvaardigd. Waarom komen bepaalde delicten bij bepaalde groepen zoveel meer 
voor clan bij anderen? Waarom zijn immigrantengroepen die een vergelijkbare sociaal-
economische positie bekleden Met in evenredige mate vertegenwoordigd in de cijfers van 
politie en justitie? 

Vergelijkbare vragen werden gesteld door Michael Tonry in Ethnicity, Crime and 
Immigration. Comparative and Cross-National Perspectives (1997). Tom-y vroeg een 
aantal gezaghebbende criminologen uit Westerse landen gegevens te verschaffen over de 
relatie tussen etnische immigranten en criminaliteit om aldus tot een vergelijking te 
lcunnen komen. Tonry is zich welbewust van de haken en ogen die de vergelijlcing 
aatildeven, en ook van de "litany of complications" die het gebruik van justitiele 
criminaliteitscijfers omgeven. 6  Maar toch wil Tonry voorbij aan wat hij "the perennial 
quest for the real numbers" noemt. Niet zonder ironie suggereert hij dat het beroemde 
"black number" in de criminaliteitsstatistieken langzamerhand een belangrijke functie is 
gaan bekleden in het ontkennen van de wezenlijke criminaliteitsproblemen die opduiken 
onder etnische rninderheden: de illusie dat de betrokkenheid van etnische minderheden er 
heel anders uit zou zien (en wie weet, gunstiger) als we de werkelijke cijfers zouden 
kennen kan er mee in stand worden gehouden. Tonry concludeert dat: 

6  De cijfers per individueel land weerspiegelen de particuliere definities van misdaad in een land (per land lamnen er verschillen zijn in wanneer je 
wel en niet een rnisdaad rapporteert); de rechtsgang verschilt op belangrijke punten in verschillende landen waardoor bijvoorbeeld vergelijkingen 
van cijfers over gevangenisstraf onhoudbaar worden; politie- en justitiele data geven geen, of zeer beperkt inzicht in de emische en raciale 
achtergronden van daders en slachtoffers (het onderscheid in Amerilca in "black" en "white" gooit alle zwarten op een hoop: dus zowel 
afstammelingen van slaven als recente Afrilcaanse immigranten). In Europese dossiers worden vrijwel nooit etnische gegevens bijgehouden en 
ofschoon sommige landen wel melding malcen van "nationaliteit" geeft ook dat maar zeer ten dele inzicht in de werkelijkheid, zoals het geval van 
de Koerden of de verschillende nationaliteiten in het voormalige Joegoslavie leert. Onderscheidingen tussen "ingezetene" en "buitenlanders" die 
hier en daar gehanteerd worden zeggen ook al niet veel, omdat zo bijvoorbeeld tweede generatie rnigranten buiten beeld komen te vallen. 
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...for all the differences in data availability and research tradition in various 
countries, on some subjects the findings are so robust and so consistent across 
national boundaries that meaningful generalizations can be offered (1997:12). 

De in het kader van dit onderzoek belangrijkste bevinding van Totuy 7  betreft de 
onomkeerbaarheid van het bekende inzicht dat tninderheden zich in een sociaal en economisch 
precaire positie bevinden hoog scoren op variabelen als misdaad en detentie: niet alle 
achtergestelde groepen zijn oververtegenwoordigd in de misdaad en gevangenissen. Zo werd 
voor wat betreft het Verenigd Konirlicrijk duidelijk dat inunigranten uit Bangladesh in een 
weliswaar veel penibeler situatie verkeerden als imrnigranten uit het Caribisch gebied, maar veel 
minder aLs de lutstgenoemden in de misdaad belandden. Voor Nederland lcwam hij tot eenzelfde 
bevinding: ofschoon Turken en Maroldcanen een vergelijkbare sociaal-economische positie 
bezetten, lcwamen Maroldcanen veel meer met justitie in aanralcing dan Turken. Voor Tonry 
waren dergelijke feiten aanleiding om aandacht te vragen voor het groepseigene als verklarende 
factor voor het optreden van (bepaalde) delicten bij bepaalde groepen. 

In Nederland was het de criminoloog Frank Bovenkerk die vaststelde dat de vraag 
naar een link tussen de georganiseerde misdaad en etnische minderheden in de criminologie 
alle treldcen heeft van een taboe. Bovenkerk verklaarde daar weinig gelukkig mee te zijn: 
"taboos are (...) unacceptable in any science, and in this specific case there are certain reasons 
not to avoid posing the question" (Bovenlcerk 1998: 110). Hij erkende het gevaar van 
stigmatisering maar legitimeerde de vraag naar de factor etniciteit met een aantal 
tegenargumenten: ook de slachtoffers van de georganiseerde misdaad zijn vaak leden van een 
etnische rninderheid; een onderzoek naar de relatie tussen etniciteit en criminaliteit lcan juist 
laten zien dat hele groepen ten onrechte worden gestigmatiseerd door de criminele activiteiten 
van enkelen; en het voorkomen van criminaliteit bij specifieke etnische groepen is een 
indicatie dat (delen van) die groep zich in een precaire maatschappelijke situatie bevinden. 
(ibid.) 

Voor wat betreft de afgelopen jaren kan worden vastgesteld dat er in Nederland tal 
van studies zijn verschenen waarin de relatie tussen etniciteit en crirninaliteit werd 
onderzocht. In de rapportage aan de parlementaire enquete commissie ten behoeve van het 
TRT-onderzoek werd er uitgebreid aandacht besteed aan criminele activiteiten binnen 
verschillende etnische gemeenschappen. Buiks (1983) onderzocht de criminaliteit bij 
Surinaamse Creolen, Werdmolder (1990) bij Marolckanen; Sansone (1992) eveneens bij 
Surinaamse creolen; YesilgOz (1995) bekeek de positie van Turkse verdachten in het 
Nederlandse strafrecht; van San (1998) de legitimeringsstrategieen van Curacaose delinquente 
jongeren; van Gemert (1998) onderzocht de criminaliteit bij Maroldcaanse jongens in het 
drugscircuit; Zaitch (2001) nam de traquetos, de in Nederland wonende en werkende 
Colombiaanse drugskoeriers onder de loep. Angenent (1997) maalcte een inventarisatie van 
feiten en discussies over het onderwerp en Bovenkerk en Junger-Tas publiceerden onlangs 
een lcritische beschouwirtg van de stand van zaken in het onderzoek naar de relatie tussen 
etniciteit en criminaliteit (2001). 

Waar het taboe op onderzoek naar de relatie tussen etniciteit en criminaliteit werd 
doorbroken — Bovenkerk sprak over voornoemde onderzoekers als "een Gideonsbende die de 
factor cultuur bij zo'n beladen onderwerp als misdaad wel aan de orde durft te stellen" 
(2001:37) — leidden deze studies steeds weer tot veel maatschappelijke commotie. Angst voor 

7  Verder Meek steeds weer dat de cijfers over rnisdaad en detentie van sommige minderheden die van de meerderheid aanzienlijk 
overtroffen. In die landen waar onderzoek werd venicht naar de redenen voor etnische en raciale verschillen in misdaad en detentie 
leken groepsverschillen — en niet individuele bias — de primaire reden te zijn. Voor alle landen kon vet worden beargumenteerd dat 
op het eerste gezicht "neutrale" aspecten van de rechtsgang, zoals "pretrial confinement decisions" en strafvemindering bij 
schuldbekentenis, in het nadeel van overtreders werkten. En tenslotte leken heersende stereotypen over minderheden vaak in hun nadeel 
bij de rechtsgang: minderheden staan in een kwaad daglicht. 
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stigmatisering speelde daarbij keer op keer de boventoon. Frank Bovenkerk Imam naar 
aanleiding van zijn optreden voor de parlementaire enquete commissie zwaar onder vuur te 
liggen toen hij beweerde dat grote delen van de Turkse gemeenschap betrokken waren bij de 
invoer van heroine. De discussie ging — op pag. xx is er al op gewezen — over de 
betrouwbaarheid van de cijfers, maar de commotie ging toch bovenal over de suggestie van 
een relatie tussen criminaliteit en etniciteit. Marion van San onderzocht delinquent gedrag van 
Curacaose jongens in Nederland in lcwam in aanvaring met velen in de Antilliaanse 
gemeenschap, met name daar waar zij de opvoedende rol van de moeders onder de loep nam. 
Haar huidige onderzoek naar criminaliteit en criminalisering van immigranten voor het 
Belgische ministerie van justitie was nog voordat het verscheen aanleiding tot oproepen aan 
de politiek het onderzoek stil te leggen, en aanleiding tot een vlugschrift onder de 
veelzeggende titel: Mon Mit? Mon origine. 8  

Verwarring: van het groepseigene naar groepscultuur 
De commotie is naar mijn stellige overtuiging mede een gevolg van het gegeven dat het 
begrip etniciteit op twee heel verschillende manieren wordt ingevuld, zonder dat dit 
onderscheid altijd duidelijk wordt gemaakt. 

De eerste invulling van het begrip etniciteit komt duidelijk naar voren in de pleidooien 
van Hawkins en Tonry om etniciteit als criminogene factor in een analyse te betrekken. Het 
gaat deze onderzoekers in wezen om niet veel meer dan een aansporing grove dichotornieen 
als autochtoon-allochtoon (migrant, buitenlander) te differentieren, de verschillen tussen 
groepen te erkennen en de implicaties (en mogelijke verklaringskracht) van die verschillen te 
onderzoeken. 9  Aan het groepslabel als zodanig (Turk, Joegoslaaf, Chinees, Antilliaan, etc.) 
wordt niet of nauwelijks een verklarend vermogen toegekend. De betekenis van het 
groepseigene die in de term etniciteit is geimpliceerd is in deze begripsopvatting beperkt tot 
de specifieke, historisch gegroeide positie die een groep in een geopolitieke constellatie 
inneemt; de sociale en politieke arrangementen waar zij deel van uitmaakt; de mogelijkheden 
en onmogelijkheden die deze positionering biedt (o.a. contacten over de landsgrenzen heen, 
waarin mogelijkheden voor betrokkenheid bij illegale handel zijn vervat; of juist de 
onmogelijkheid toegang te vinden tot bronnen van politieke of economische macht); en de 
kennis die op grond van die positionering is opgedaan en overgeleverd (kennis over handel, 
smoldcelen, de toepassing van geweld, de loyaliteit jegens de samenleving die als 
discriminerend wordt ervaren). In Inzake opsporing staat deze visie duidelijk verwoord: 

Op voorhand bestaat geen theoretische reden om speciaal aan de variabele "etnische 
achtergrond" betekenis toe te kennen. Criminaliteit in het algemeen en dus ook 
georganiseerde criminaliteit is sterker vertegenwoordigd in lagere sociale groepen, in 
steden, onder jongeren, onder werklozen etcetera. Wanneer etnische groepen hoog 
scoren op een groot aantal van zulke "risicofactoren", kan dat hun betroldcenheid voor 
een belangrijk deel verklaren. 1°  

In de IRT rapportage wordt verder met instemming een publikatie van De Haan en Bovenkerk 
uit 1995 aangehaald, waarin deze betogen "dat als het gaat om criminaliteit van etnische 
groepen in het algemeen te gemaldcelijk naar culturele verklaringen wordt gezocht, dat deze 
geen inzicht geven in de mate waarin minderheden bij criminaliteit zijn betroldcen en dat zij 

8  F. Brion, A. Rea, C. Schaut e.a., 2001. 
9  Er zit hier wel een verschuiving van het probleem: een simpele differentiering van "allochtonen" (immigranten, buitenlanders, kleurlingen) 
in Turken, Surinamers, Chinezen, Joegoslaven, Antillianen (enz.) produceert opnieuw onhoudbare categorieen. Net  zo min als "allochtonen" 
(immigranten, buitenlanders) als een enkele groep kunnen worden benoemd, kunnen de leden van de verschillende etnische gemeenschappen 
over een kam worden geschoren. 
I°  Inzake opsporing, bijlage V1114.3. 
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hoogstens lets zeggen over de vorm waarin het zich manifesteert." I I  De rapporteurs achtten de 
gedachte verdedigbaar dat "de samenstelling en omvang van de marIct in illegale goederen en 
diensten wordt bepaald door economische wetmatigheden en niet door de culturele 
achtergronden van degenen die erin doen." I2  In de studie van Kleemans, Van de Berg en Van de 
Bunt over de georganiseerde misdaad in Nederland komt een vergelijkbare invulling van het 
begrip etniciteit naar voren: 

Er is in dit denken geen wezenlijk verschil met de eerder genoemde laitische criminologen 
die enkel een indirecte relatie wilden erkennen tussen etniciteit en criminaliteit en er naar 
streefden het denken weg te voeren van populaire misvattingen over een "kwaadwillende 
Ander". 

De verwarring, en daarmee de commotie, ontstaat doordat eon tweede mogelijke 
invulling van het etniciteitsbegrip, voortdurend opspeelt in zowel criminologische analyses als 
in de perceptie daarvan. Ik doel hier op een invulling van het begrip etniciteit waarbij het 
groepseigene dat in de term is gempliceerd verwijst naar een culturele identiteit: naar jets wat 
mensen zouden zyn. Deze invulling van het begrip etniciteit — waarbij zaken als 
identificatie, "a-sense-of-belonging", betekenisgeving en uiteindelijk het begrip cultuur om de 
hoek komen kijken — is veel problematischer. Niet omdat de cultuur van een groep geen 
betekenisvolle factor zou 'airmen zijn in een analyse van criminaliteit, maar omdat er in 
verreweg de meeste crirninologische analyses die ik onder ogen heb gehad wordt gewerkt met 
een volstrelct achterhaalde, essentialistische cultuuropvatting. 

Willen we ook deze tweede invulling van het begrip etniciteit in de sociaal-
wetenschappelijke toolkit handhaven (en ik meen dat er redenen zijn dat te doen), dan dienen 
we ons er voor te hoeden het concept cultuur laitiekloos op te voeren. In de culturele 
antropologie zijn die kritieken uitgebreid verwoord, en worden altematieven zichtbaar. In de 
eerste plaats is er het probleem dat door Leila Abu-Lughod & Catherine Lutz als volgt werd 
verwoord: 

Men kan het bier alleen maar mee eens zijn. Er bestaat geen eenstemmigheid over wat het 
is/betekent eon Turk, Surinamer, Chinees of Joegoslaaf te zijn. Niet in de complexe, 
multiculturele samenlevingen die Turicije, Suriname, China of het voormalige (!) Joegoslavid 
zijn, en ook niet in de complexe, multiculturele samenlevingen van West Europa. Die 
afwezigheid van uniforme opvattingen en praktijken die het etnische label suggereert is niet 

" Ibid. 
12 ibid.  

de sociale bindingen die bijvoorbeeld door migratie zijn ontstaan tussen Nederland en de 
moederlanden bieden een vruchtbare voedingsbodem voor intemationale drugshandel, 
omdat deze moederlanden tevens belangrijke bronlanden of doorvoerlanden zijn van 
drugs. Niet etniciteit vormt in deze voorbeelden de basis van de criminele 
samenwerkingsverbanden, maar de sociale relaties die tussen de verschillende personen 
bestaan (....) Wij concluderen dat etniciteit eon belangrijke rol speelt in het leven van 
mensen en om the reden, langs de weg van sociale relaties, van invloed is op de 
samenstelling van criminele samenwerlcingsverbanden (1998:8). 

...the term culture seems to connote a certain coherence, uniformity and timelessness in 
the meaning systems of a given group, and to operate rather like the earlier concept of 
"race" in identifying fundamentally different essentialized, and homogenous social units 
(as when we speak about 'a culture). Because of these associations ... it falsely fixes the 
boundaries between groups in an absolute and artificial way. (1990:9) 
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enkel een effect van de veelbesproken globalisering, en de fragmentatie van wereldbeelden die 
daarvan het gevolg is. Zelfs als zou er een geIsoleerde dorpsgemeenschap zijn aan te wijzen 
waar het leven nog wordt gedicteerd door "de eeuwenoude tradities" (en laat mij 
zekerheidshalve toevoegen dat dergelijke gemeenschappen enkel in documentaires van 
Discovery Channel en brochures van reisorganisaties bestaan), dan nog is het onjuist te 
veronderstellen dat de leden van die gemeenschap een eensluidende visie koesteren over hun 
cultuur. Johannes Fabian zei het in een recente publikatie aldus: 

The eventual demise of extreme culturalism was brought about (...) by acknowledging 
the ambiguities of "meaning". Even singular traditions permit plural interpretations. 
Culture may no longer be imagined as an authoritative charter but rather can be seen 
as an entertaining, albeit serious, game (1998:19). 

Een tweede reden om het cultuurbegrip met de grootst mogelijke voorzichtigheid op te voeren 
in een analyse is de vaststelling dat het begrip cultuur veel te vaak als gedragsdeterminerend 
wordt beschouwd. Ik doel hier op de wijdverbreide gedachte dat je "vreemd" gedrag kunt 
duiden als je "de cultuur" maar kent; dat de cultuur de sleutel is waarmee de Ander gekend 
kan worden. In een van de dossiers vond ik een aardig voorbeeld van deze populaire 
aanname: 

Gedurende drie lange verhoren was "ik weet het niet" zo ongeveer het enige antwoord 
dat een Chinese verdachte gaf op alle vragen die hij kreeg voorgelegd. Op een 
gegeven moment vraagt een van de rechercheurs: 
— Uit ons onderzoek is gebleken dat de Chinese man die is doodgeschoten een slecht 
mens was. Wat weet jij daarvan? 
— Ik weet het niet 
— Jij komt toch uit China. Je kunt toch wel iets vertellen over de cultuur. Mogelijk 
begrijpen we dan waarom jij je zo gedraagt en niets zegt. 
— lk weet het Met. 1k heb er niets mee te maken. 

Het zijn echter zeker niet enkel vermoeide rechercheurs die hun toevlucht zoeken tot het 
cultuurbegrip om onbegrijpelijk gedrag te duiden. "Voor Turken is wreken van geschonden 
eer onvermijdelijk" 13  , "Turk ziet wreken van eer als zinvol geweld" 14  kopte het in de 
Nederlandse dagbladen toen een Turkse scholier op een middelbare school in Veghel een 
poging deed de gewezen minnaar van zijn zus te doden. In de nasleep van deze zaak kwamen 
tal van deslcundigen uitleggen dat het verschijnsel eerwraak een typisch Turks gebruik was, 
waarbij "de Turkse cultuur" steeds weer als een gecodificeerd en gedragsbepalend stelsel 
werd opgevoerd. Het Reformatorisch Dagblad liet een Turkse scholierenbegeleider aan het 
woord over de zaak: 

Turken, maar ook andere zuiderlingen, zijn veel sneller geneigd het wapen te treldcen, 
denkt Ecevit, zelf van Turkse komaf. „Als ze geluldcig zijn, op bruiloften bijvoorbeeld, 
schieten ze in de lucht. Als ze gefrustreerd zijn, schieten ze elkaar overhoop." 

De criminoloog Yiicel Yesilgoz liet de Volkskrant weten dat eer tot de "kemidentiteit" van 
iedere Turk behoort en merkte op 

13  Reformatorisch Dagblad 11/12/1999 
"De Volk.skrant 9/12/1999 
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dat als er eer in het spel was, het geweld hem Met verbaast. Gebruik van geweld na 
aantasting van de eer hoort volgens Yesilgez bij de Turkse en de Koerdische cultuur. 
Een grote meerderheid van de in Nederland wonende Turken vindt het geoorloofd dat 
men geweld gebruilct als de eer is aangetast. Drie dingen zijn traditioneel belangrijk in 
de Turkse cultuur, vertelt Yesilgoz: 'At, Avrat, Silah' ofwel paand, v -rouw en wapen. In 
dit geval zou het om de vrouw zijn gegaan. 'De mannen in een familie hebben de taalc 
het zedelijk gedrag van de vrouwen te garanderen en te beschermen. Ms dit is 
aangetast, kutmen ze het herstellen door de dader te straffen met geweld. In de Turkse 
cultuur is dat zinvol geweld en niet zinloos geweld. Met je wapen kun je zinvolle 
dingen verdedigen, zoals de vrouw, de natie, en bezittingen. I5  

Oak de Leidse antropologe en Turkije-deslcundige Clementine van Eck destilleerde uit haar 
onderzoek naar eerwraak onder Turken een strak gecodificeerd model, met vaststaande regels 
en rituelen, en voert dit model vervolgens op als maatstaf om de "zuiverheid" van de 
individuele gevallen te beoordelen. In een vraaggesprek in de Telegraaf toonde zij zich 
verbaasd dat de Veghelse zaak niet volgens de geijkte patronen verloopt: 

"Het drama in Veghel blijft sowieso een vreemde zaak", zegt zij. "Iemand die de 
eerzuivering uitvoert, moet zijn rivaal doden. De dader blijf1 er doorgaans kalm onder 
en geeft zich aan. Deze jongen heefl in paniek in het wilde weg geschoten en ook 
andere slachtoffers gemaalct. Ads je het mij vraagt is het een combinatie van eerwraak 
en wraak na treiterijen. I6  

In de culturele antropologie zijn er nog maar weinigen die vasthouden aan het idee dat een 
cultuur een gecodificeerd "besturingsprogramma" is waaraan mensen zijn onderworpen. Gerd 
Baumann schrijft dat "...culture is not a real thing, but an abstract and purely analytical notion. 
It does not cause behaviour, but summarizes an abstraction from it, and is thus neither 
normative nor predictive" (Baumann 1998:11). Bij Anthony Cohen is een vergelijkbare 
gedachte terug te vinden. Hij betoogt dat "culture is not an intractable social force imposed on 
members, but is continuously recreated by their interpretative prowess" (Cohen 1998:135). 
Waar Cohen op doelt is dat cultuur enkel en alleen bestaat in een onlosmakelijke verbintenis 
met de concrete gedachten, gevoelens en handelingen van individuen. 

Voomoemde antropologen geven aan hoe de notie dat mensen zich op een bepaalde 
manier gedragen omdat ze Turk, Surinamer, Chinees of Nederlander zijn kan worden vervangen 
door een waarachtiger beeld. Dat laat zich als volgt schetsen: in de multiculturele samenleving 
zijn verhalen in omloop over wat het betekent om een Turk, Surinamer, Chinees of Nederlander 
te zijn. Ms gezegd, die verhalen zijn verre van eenstemmig (want wat is eigenlijk een Turk, een 
Surinamer, een Chinees, een Nederlander...?). Baumann heeft er terecht op gewezen dat zowel 
allochtonen als autochtonen allerlei politieke belangen hebben om "de eigen cultuur" of "de 
cultuur van de ander" als een essentieel en homogeen geheel voor te stellen, maar zijn 
onderzoek op grass-root-level wees uit dat mensen vrij opportuun blijken in de momenten, de 
wijze waarop en de mate waarin zij zich tot die verhalen over wat "des Turken" (Surinamers, 
Chinezen, Nederlanders...) is wensen te bekennen. Over de definities van het groepseigene die 
in de multiculturele samenlevingen circuleren zegt Baumann dan oak: 'definitions, of course, 
are not judged by their truth value, but by their usefulness' (Baumann 1998:11). 

Het zich om redenen van opportuniteit bekennen tot verhalen over culturele identiteit is 
veelvuldig terug te vinden in de door ml] bestudeerde dossiers: 

"Dc Volkskrant 19/12/1999 
De Telegraaf 9/12/1999 
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U moet begrijpen dat ik wel bang was om de confrontatie met messen aan te gaan, 
maar mijn Latyns-Amerikaanse temperament en boosheid zorgde ervoor dat ik my 
over mijn angst heen zette en ik heb toen uit de keuken, uit het eerder genoemde 
houten messenblok, twee soortgelijke vleesmessen gepakt. 

Op een gegeven moment heeft Viktor hem de zaak uitgezet. 1k denk dat Viktor hier op 
een verschrikkelijke manier in zijn goede naam en eer was aangetast. Voor een 
Israelier is dat jets wat zeer belangrijk is. lk denk dat Viktor via zijn contacten in het 
criminele circuit de moord op Jacob heeft kunnen regelen. 

K. [de verdachte] vertelt dat hij U. drugs moest inspuiten in diens kamer. U. ging 
daartoe op zijn bed zitten en wees hem de plek op zijn onderbeen waar K. hem moest 
spuiten. Toen dit niet lukte ontstond er een scheldpartij, waarbij U. tegen hem gezegd 
zou hebben "neuk je moeder" en hem zou hebben geslagen. De verdachte zegt 
letterlijk: "dit is voor ons een grove belediging". Alle Georgiers vinden dit een 
verschrikkelijke uitdrukking. In onze cultuur is dat de ergste belediging die we kunnen 
krijgen. 

De groepscultuur wordt bier duidelijk als legitimering opgevoerd. Maar is het daarmee ook 
een regelrecht verzinsel? Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn: zelfbeeld (en 
daarmee zelfbegrip) en opportuniteit kunnen zeer wel samengaan. Dat is dan ook wat deze 
voorbeelden primair laten zien: het zich bekennen tot een essentialistische notie over wat 
eigen is aan de cultuur van de groep waartoe men zichzelf rekent is onlosmakelijk verbonden 
met de specifieke situatie waarin die identificatie zich voordoet. 

Daar het onderscheid tussen deze twee verschillende invullingen van het begrip 
etniciteit — we zouden van een sociaal-economische invulling en een culturele invulling 
kunnen spreken — zelden of nooit duidelijk wordt gemaakt is de commotie die iedere keer 
opspeelt wanneer er een verband wordt gesuggereerd tussen etnische groepen en criminaliteit 
begrijpelijk: zolang de (weliswaar onhoudbare, maar daarom niet minder gangbare) 
essentialistische noties van het cultuurbegrip meezingen in een bewering dat er meer delicten 
worden gepleegd door Turken, wordt die mededeling al snel gepercipieerd als zou het "nu 
eenmaal des Turken zijn om ....". Met andere woorden, zolang de verschillende invullingen 
van het begrip etniciteit niet helder worden onderscheiden, en zolang het cultuurbegrip niet 
wordt ontdaan van zijn essentialistische en determinerende connotaties, zal de commotie bij 
onderzoeken naar de criminaliteit van deze of gene groep blijven opspelen. 

Blijft de vraag wat het begrip etniciteit kan toevoegen aan een duiding van de 
moordzaken die in het kader van dit onderzoek zijn bestudeerd. Gezien hun reputatie als "de 
geweldspecialisten van de onderwereld" zijn de Joegoslaven de meest voor de hand liggende 
groep om te bezien of, en zo ja op welke wijze, het zinvol is om het begrip etniciteit in een 
duiding van de liquidaties op te voeren. 

De "Joego's" 
Ms er een groep is waarover in de media, maar ook in rapportages van politie en 
criminologen, in eensluidende termen wordt bericht, dan zijn het wel de Joegoslaven. Keer op 
keer wordt de uitzonderlijke gewelddadigheid van de "Joego's" onderstreept. Crimewatchers 
Bart Middelburg en Kurt van Es spreken in Operatie Delta (1994) van "de zeer gevreesde 
Joegoslavische mafia" (1994:27). Ze merken op: 

Hoewel er sprake is van een meedogenloze hierarchie, vorrnen de Joego's volgens 
kenners allerminst een hechte organisatie. Dan weer werken ze nauw sarnen met 
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andere organisaties, clan weer bestrijden ze diezelfde organisaties op leven en dood, en 
intern is eenzelfde patroon te zien: niemand is z'n leven zeker. De Joego's moeten dan 
ook meer gezien worden als een sport crimineel uitzendbureau dat alle mogelijke 
diensten levert, vooral moord: de "soldaten" zijn daarbij leverbaar uit een 
onuitputtelijke voorraad" (ibid.:28). 

Dat deze ideeen, los van de vraag hoe ze zich verhouden tot de werkelijkheid, klakkeloos 
worden overgenomen door andere crimewatchers leert een passage Henk Schutten's De Jacht 
op de Octopus (1996) 

Ook de Joegoslavische maffia heeft zich een plaats verworven in de criminele 
eredivisie. De "Joego's" staan in de jaren tachtig onder leiding van Ljubinko "Duja" 
Becirovic, tot die na een conflict met Bruinsma over een partij cocaine in 1990 wordt 
omgebracht. Zijn tweede man Jotsa Jocic neemt de leiding over, samen met zijn 
rechterhand "Uka" Priescu en Jocic' lijfwacht Mille Parac. Van een hechte organisatie 
kan nauwelijks gesproken worden. De Joego's fungeren vooral als een crimineel 
uitzendbureau, dat voortdurend van samenstelling verandert en voor de meest 
gewelddadige acties een beroep kan doen op een nagenoeg onuitputtelijk reservoir aan 
medewerkers (1996:26). 

Het gaat bij de onderstreping van het Joegoslavische geweld niet enkel en alleen om de 
gedachte dat Joegoslaven uitzonderlijk vaak tot geweld overgaan, maar even zozeer om de 
aard van het Joegoslavische geweld. Zo vertelt Thea Moear dat Klaas Bruinsma bepaald 
gretig was om contacten in de "Joe go-scene" te krijgen, want "die Joego's hadden niet de 
reputatie dat het doetjes waren, dus het kan nooit lcwaad als bekend raakt dat je met mensen 
uit die Icring omgaat" (in Middelburg 2000:146). Advocaat Th. Hiddema betoogde in NRC-
Handelsblad dat criminelen die onder druk staan om met geld over de brag te komen al snel 
het besluit nemen om er "een Joego bij te halen". "Inderdaad, Joegoslaven", verduidelijkte de 
strafpleiter, "die zijn niet zo duur en zij hebben voldoende afstand om een liquidatie uit te 
voeren". 17  La Bella Bettien, een Nederlands vrouw die werkte voor Colombiaanse 
drugshandelaren, vertelde over "de Joego's" 

lk ging veel met Duja op stap. Ze zijn in Amsterdam bang voor die Joego's: het zijn 
grote geweldsspecialisten, maar ik heb het altijd leuk en gezellig met ze gehad. Duja 
was echt een lolbroek. We spraken een mengelmoesje van Spaans, Duits, Engels en 
Nederlands met elkaar. Hij vertelde me waarom zij in heroine deden en in coke en 
zelfs wapens, ze deden ook inbraken. Dat had te maken met de politiek. Duja was 
gevlucht. Hij en anderen waren Serviers en ze werkten om wapens te kopen voor de 
aanstaande oorlog. Ik vind dat vreselijk nu die oorlog er eenmaal is, hoe kon je nu 
meehelpen zo'n verschrilckelijke strijd te voeren? Net waren wel keiharde jongens, 
mensen zonder gevoel (Bovenkerk 1995:126). 

In Net Verenigd Europa van de Mafia (Roth, Frey & Fijnaut 1994) wordt de "zeer 
onberekenbare en criminele Joego-mafia" opgevoerd als "een van de gewelddadigste 
organisaties" die in Duitsland actief zijn (1994:203). Een rechercheur uit Diisseldorf, die in 
deze publikatie wordt aangehaald, meldt: "...het gevaar van de Joego-mafia bestaat in haar 
bruutheid. Ze grijpen gewoon sneller naar de wapens. En dat boezemt anderen respect in. Zo 
zijn ze in staat de macht te veroveren" (ibid.: 204). Een Joegoslavische toperimineel "was 
zeker geen intelligente man" maar het waren juist zijn "bruutheid en grenzeloze 

17  NRC Handelsblad 12/05/2000. 
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gewelddadigheid die hem bijzonder geschikt maakten om een van de kopstukken van de 
Joego-gang te worden" (ibid.:205). Ook in Inzake Opsporing is het opmerkelijk dat het 
specifieke karakter van de Joegoslavische criminelen steeds weer wordt gekenschetst met 
kwalificaties als "ongemeen" dan wel "ongehoord" gewelddadig, "soms ook zeer 
wreedaardig" of "een meedogenloze bereidheid om dodelijk geweld te gebruiken". 18  In al 
deze gevallen is er sprake van een directe relatie tussen etniciteit en crimineel gedrag: het 
Joegoslavische geweld wordt verbijzonderd door te verwijzen naar het "karakter" of "de 
mentaliteit" van de Joegoslaven. 

Hoe verhouden dergelijke opvattingen zich tot de bevindingen van dit onderzoek? In 
vijf van de door mij bestudeerde dossiers ging het om Joegoslavische slachtoffers, en werden 
ook de daders in Joegoslavische kringen gezocht. In twee andere dossiers — de moord op een 
Turkse drugskoerier en de moord op een bekende misdadiger uit de Arnhemse onderwereld — 
figureerden Joegoslaven op de achtergrond van de moord. Dat aantal is te weinig om 
verstrekkende uitspraken te kunnen doen over "de specifieke aard" van het Joegoslavische 
geweld, maar de zaken roepen een aantal interessante vragen op over de opvattingen die over 
de "Joego's" de ronde doen. 

Casus 1. 
Aleksandar Z., die in 1994 met messteken om het leven werd gebracht , zou deel uit 
hebben gemaakt van de groepering rond Sreten Jocic alias "Joca". Van die groepering 
was bekend dat zij zich bezig hield met tal van criminele activiteiten: wapenhandel, 
autodiefstallen en handel daarvan, overvallen, liquidaties, de handel in verdovende 
middelen, afpersingen in de sfeer van de prostitutie en de horeca, ontvoering en het 
vervalsen van papieren en reisdocumenten. In het dossier werd een intern onderzoek 
van de politie aangehaald waaruit zou blijken dat de groepering sinds 1988 met niet 
minder dan vijftien liquidaties, of pogingen daartoe, in verband was gebracht. 

Er ontstond gedurende het onderzoek naar de moord op Aleksandar Z. niet 
meer dan een zeer beperkt beeld van de relatie van het slachtoffer met de groepering. 
Aleksandar zou vroeger een buurjongen van Joca zijn geweest. Joca — die zich op dat 
moment in Belgrado beyond — zou volgens informatie uit het milieu niet alleen "zeer 
benieuwd" zijn geweest naar de motieven voor de moord, maar zich ook persoonlijk 
hebben ingezet om de moordenaars te vinden. Ook zou Joca de kosten voor de ter 
aarde bestelling van het slachtoffer op zich genomen hebben. Het onderzoek wees uit 
dat er op de begrafenis vele hoge gasten aanwezig waren, hetgeen bij het 
onderzoeksteam venmoedens opriep dat "Aleksandar waarschijnlijk familie van een 
regeringsfunctionaris is". 

Welke activiteiten Aleksandar precies verrichtte bleef echter onduidelijk: hij 
zou de chauffeur van Joca zijn geweest; hij werd aangehouden bij een inval in zijn 
woning in verband met een bankoverval (maar betrokkenheid kon niet worden 
aangetoond); er werden wapens in de woning gevonden, waarvan een later gebruikt 
bleek te zijn bij een moord in 1993 op ene Bart H. Voor wat betreft de motieven die 
aanleiding waren tot de moord zijn er enkel speculaties voorhanden. Een 
onderzoekslijn volgde het verhaal dat Aleksandar wapens in bewaring had van 
onbekend gebleven lieden, en dat hij die wapens had uitgeleend aan twee 
Joegoslavische broers die er een Limburgse diamantair mee hadden overvallen. Hij 
had vervolgens niet zijn aandeel in de buit gelcregen, ging dat opeisen en zou toen zijn 
vermoord. 19  

18  Inzake opsporing, bijlage VIII 2., X 1. 
19  Joca zou Alelcsandar verboden hebben met deze twee broers om te gaan; een van hen stond voor 100.000 gulden bij Joca in het lcrijt. Maar 
Alelcsandar had al eerder met hen samengewerkt, onder andere bij het plegen van rip-deals. 
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Casus 2. 

Andere speculaties wezen in de richting van wraakneming: lieden die eerder 
door Aleksandar waren mishandeld zouden hun gram hebben gehaald door Aleksandar 
te vermoorden. En dan waren er nog speculaties die in de richting wezen van een 
concurrerende bende Joegoslaven. De leider van die groepering zou geprobeerd 
hebben informatie los te laijgen over de groepering rond Joca, en Aleksandar met dat 
oogmerk hebben gemarteld en vermoord. 

Al met al was het dossier een schoolvoorbeeld van de constructie van een 
liquidatie zoals die in hoofdstuk 1 werd beschreven. In de ruimte van het niet-zeker-
weten dook iedere denkbare stereotype voorstelling over Joegoslavische criminaliteit 
op, zonder dat op enig moment de houdbaarheid daarvan werd aangetoond. Getuigen 
strooiden verhalen in het rond over bloedwraak en een strijd op leven en dood tussen 
concurrerende bendes. Het rechercheteam leek zich geinspireerd te weten door de vele 
publikaties over Joca, Arkan, en de oorlog in het voormalige Joegoslavie die in een 
aan het dossier toegevoegde map met laiipsels waren te vinden. 

Nedeljko S. meldde zich in 1993 bij een politiebureau. De dienstdoende agent 
noteerde dat er die avond een "hevig geemotioneerde man" was komen binnenlopen 
die in gebrelckig Engels had gezegd: "I just killed two people". 

Uiteindelijk Meek alleen Jovan K. te zijn overleden. Diens broer Ivo werd 
weliswaar getroffen, maar overleefde de aanslag. Het verhaal van Nedeljko lcwam er 
op neer dat hij aan een van de slachtoffers 9000 gulden had gegeven om een Mercedes 
te kopen. Het slachtoffer zou vervolgens eenzelfde bedrag bijleg,gen, waarop Nedeljko 
de auto naar Joegoslavie zou rijden om hem daar met winst te verkopen. Kort daarop 
hadden andere Joegoslaven gezegd dat het onverstandig was om met Jovan K. zaken 
te doen. Nedeljko wilde de deal ongedaan maken en had daartoe afgesproken met het 
slachtoffer en diens broer in een ontmoetingsplaats voor ICroaten. Hij zou zijn geld 
terug eisen en had zekerheidshalve een Magnum en bijbehorende patronen gekocht. 
Jovan K. had Nedeljko bij de ontmoeting te verstaan gegeven geen tijd te hebben voor 
zijn "gezeur", en hem toegevoegd dat hij bovendien drieduizend gulden meer moest 
betalen als hij de Mercedes wilde meenemen. "Toen wist ik dat ik mijn geld kwijt 
was", zei Nedeljko in een van de verhoren. Hij vertelde hoe hij steeds lcwader werd, en 
dat Jovan hem agressief had toegesproken. "Als je blijft zeuren over dat geld ruk ik je 
kop eraf!" 

Nedeljko schetste het vervolg aldus: "Toen begreep ik dat er geen oplossing 
meer mogelijk was. 11c zag geen uitweg meer, ik stond vervolgens op en deed of ik 
naar het toilet ging. Toen ik was opgestaan nam ik mijn besluit. lk lcreeg toen de 
irmerlijke drang: "Ik moet schieten'". In een volgend verhoor ontkende Nedeljko dat 
het om een politieke actie ging of om een afrekening. In zijn verklaring zei hij: "1k heb 
in de oorlog in Joegoslavie heel veel mensen moeten doden, ik schat ongeveer 200 a 
300 mensen, maar dat was minder bewust, dat was oorlog. lk heb daar 
verschrilckelijke dingen meegemaakt. Ilc vond het doodschieten van Jovan iets anders, 
ik moest dit wel doen want anders had Jovan mij wat aangedaan." Ook zei hij: "Ik ben 
blij dat die Jovan een Kroaat is, anders zeggen ze weer dat het een politieke daad 
was". 

Ivo K., die de aanslag overleefde, zei echter overtuigd te zijn dat het om een 
afrekening ging, en dat ook hij dood moest. Op de vraag van de rechercheurs waar die 
afrekening dan over ging kon hij enkel antwoorden dat hij dat ook niet wist. Wel 

103 



Casus 3. 
De moord op Milan B.: zie pag. xx 

Casus 4. 

Casus 5. 

De dossiers waarin Joegoslaven op de achtergrond van de zaak figureren zijn de volgende: 

Casus 6. 
In een Zaans dossier betreffende de moord op de Turkse drugskoerier Mehmet B. 
vertelden verschillende getuigen dat de hoofdverdachte met "twee Joegoslaven" (een 
bleek later een etnische Albanees te zijn) een restauranthouder zou afpersen. 

Casus 7. 

suggereerde hij dat een en ander mogelijk verband hield met de schietpartij in 
Amsterdam waarbij de Joegoslavische toperimineel "Duja" om het leven kwam. 

De moord op Dragoljub M. vond plaats in Enschede in 1996. Het slachtoffer, enkel 
gekleed in een trainingspak, was met een telefoonkaart op weg naar een telefooncel in 
de buurt van zijn huis en werd onder vuur genomen. De schutter rende weg en nam 
plaats in een gereedstaande auto. Waarschijnlijk werd Dragoljub aldus uit zijn woning 
gelokt: onderzoek leerde dat hij geen telefoon had en enkel te bereiken was door hem 
op zijn buzzer op te piepen, waarna hij dan terugbelde. Onderzoek leerde verder dat 
het slachtoffer zich bezig hield met inbraken en heling van gestolen paspoorten en 
cheques. Een vriend wist te melden dat het slachtoffer veel mensen kende, maar niet 
van Joegoslavisch gezelschap hield. "Hij had de Joegoslaven nodig voor zijn handel, 
maar meer niet". Deze getuige was er van overtuigd dat de aanslag vanuit 
Joegoslavische kring was gepleegd. Joegoslaven die het slachtoffer kenden uit het 
milieu spraken elkaar tegen. Een van hen ontkende dat de moord in Joegoslavische 
kring was beraamd. Twee anderen suggereerden dat de opdracht tot de moord 
afkomstig was van "de Joegoslavische maffia in Belgie" maar wilden of konden geen 
details geven. Een vierde getuige wilde over het motief niet veel meer kvvijt dan de 
mededeling "hij zal wel jets fout hebben gedaan". 

Ook de redenen voor de moord op Ismet D. bleven onopgelost. Het stoffelijk 
overschot van de Joegoslaaf werd in de Amstel gevonden. Onderzoek leerde dat hij 
was betrokken bij inbraken en overvallen en vanuit het milieu kwamen verschillende 
speculaties over de motieven: Ismet zou betrokken zijn geweest bij een ruzie met een 
Marokkaanse familie uit Den Haag over prostituees; hij zou een segment van de XTC-
markt hebben willen overnemen, dit tot ongenoegen van de bende van Joca, die daarop 
zou hebben besloten Ismet te liquideren; of hij zou een bedrag geld van Joca hebben 
achtergehouden of gestolen. Wel waren er verschillende aanwijzingen dat Ismet door 
een aantal Joegoslaven was meegelokt naar een café in Amsterdam onder het mom de 
wapens voor een op handen zijnde overval te selecteren. Eenmaal in de woning boven 
het café zou hij met geweerschoten zijn vermoord. 

Voor wat betreft de moord op Arjan C., een Arnhemse onderwereld figuur, raakte het 
onderzoek bij toeval op het spoor van een aantal Joegoslaven. Bij een verkeerscontrole 
werden ze aangehouden en gearresteerd op grond van hun illegale verblijf in 
Nederland. Een van hen, Dejan D., bekende iets te maken te hebben met de moord op 
Arjan C. Het verhaal dat hij vertelde was gecompliceerd. Hij zei dat een Nederlandse 
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man, Harry W., contact had gezocht met een bevriende pooier uit Amsterdam van 
Joegoslavische komal Ze kenden elkaar nog vanuit de sportschool waar ze samen 
hadden getraind. Harry vroeg deze Nemanja D. of hi] "voor een vriend" een moord 
kon regelen. Nemanja had daar blijkbaar in toegestemd, want op een gegeven moment 
verscheen hij in de woning waar Dejan en de andere aangehouden Joegoslaven 
verbleven om te zien of iemand bereid was de moord te plegen. Dragan L. — van wie 
bekend was dat hi] in Belgrado al zo'n tien jaar had gezeten voor moord — werd als 
eerste benaderd cm de klus te klaren. Hij lcreeg er 20.000 gulden voor geboden. 
Klaarblijkelijk weigerde Dragan L. de opdracht, want later werd een Tsjetsjeen, die 
Azir genoemd werd en een paar dagen eerder in de wolfing was komen "aanwaaien", 
gevraagd de klus te klaren (De Tsetsjeen bleek later vanuit Polen naar Nederland te 
zijn gestuurd door een Joegoslaaf in Stettin, die hem het adres in Arnhem had 
gegeven, en gezegd dat ze (Isar wel werk voor zouden hebben). 

Dejan beschreef die gebeurtenis aldus: 
"Naar ik mij herinner verschenen Nemanja en Dragan op een dag in de 

wolfing. Er volgde een gesprek in de keuken. Luka en ik bevonden ons in de 
woonlcamer en wij konden nagenoeg het hele gesprek volgen. lk hoorde dat Nemanja 
aan de Tsjetsjeen vroeg of hij een moord wilde plegen. Hi] zei dat hij daarvoor betaald 
zou lcrijgen. De Tsjetsjeen vroeg wie hij dan moest vermoorden. Nemanja zei dat het 
niet een gevaarlijk iemand was. Het zou gemakkelijk zijn hem uit de weg te ruimen. 
Nemanja zei er 15.000 gulden voor over te hebben. Hi] voegde er aan toe dat dat de 
prijs is die daarvoor in Nederland wordt betaald. Hij zei dat er Nederland genoeg 
mensen zijn die het voor minder doen " 

Er vallen in deze zaakbeschrijvingen een aantal opvallende zaken op te tekenen. Een eerste 
punt dat comtnentaar behoeft heeft betreklcing op het populaire idee dat de Joegoslavische 
maffia een "uitzendbureau voor moordenaars" vormt. Een concrete bevestiging van die 
gedachte is terug te vinden in casus 7. Warmeer de Nederlander Harry W. op moordplannen 
broedt, denkt hij aan zijn oude Joegoslavische sportschoolinaatje Nemanja. Deze aarzelt niet 
om in een moordenaar te voorzien, en weet blijkbaar ook welke bron van potentiele 
geweldenaren hi] kan aanboren. Zoals we hebben gezien weigert de eerste Joegoslaaf die 
wordt benaderd en Nemanja besteedt de klus uiteindelijk uit aan een niet-Joegoslaaf (die 
overigens door bemiddeling van een in Polen woonachtige Joegoslaaf naar Nederland werd 
gestuurd om de klus te klaren). In een bijgevoegd dossier van diezelfde casus 7 zijn andere 
aanwijzingen te vinden voor de gedachte dat Joegoslavische netwerken worden aangesproken 
als leveranciers van huurmoordenaars, al blijkt ook hier dat de moordenaars vervolgens niet 
van Joegoslavische komaf hoeven te zijn 

In de zomer van 1995 werden drie Joegoslaven en een uit de Kaukasus aficomstige 
Rus, Igor N., aangehouden op verdetilfing van de voorbereiding van een 
moordaanslag. Igor vertelde de politie een bekende te zijn van de Tsjetsjeense 
huurmoordenaar Azir die Harry W. had vermoord (zie casus 7). Ze kenden elkaar uit 
Polen, waar beiden actief waren in de autohandel. Azir was met veel geld uit 
Nederland teruggekomen, en had Igor verteld dat zijn plotselinge welstand te danken 
was aan een man in Nederland die hem zijn `geluk had bezorgd'. Op details was hi] 
verder niet ingegaan. Wel raadde hi] Igor vervolgens aan ook in Nederland zijn geluk 
te gaan beproeven. Azir bracht hem in contact met een in Polen woonachtige 
Joegoslaaf die hem het aches van Dragan L. gaf Kort daarop reisde Igor — samen met 
een Poolse prostituee — naar Nederland. Hij wist inmiddels dat hij daar criminele 
klussen zou moeten gaan klaren. In Nederland aangekomen vertelde Dragan hem al 
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snel dat Azir zijn geld had gekregen door een moord te plegen. Hij vroeg Igor of hij 
dat ook wilde doen. Igor stemde daar mee in, maar vertelde de politie dat hij begon te 
aarzelen toen de voorbereidingen voor de moord op een man in Den Haag in gang 
waren gezet. Hij probeerde steeds meer tijd te rekken. Dragan had hem toen, kennelijk 
om hem aan te moedigen, laten telefoneren met Azir in Polen. Azir zei tijdens dat 
telefoongesprek dat hij Dragan gewoon maar moest vertrouwen en dat hij 10.000 
gulden echt wel zou krijgen. 

Naast dergelijke verwijzingen naar de betrokkenheid van Joegoslaven bij het ronselen van 
huurmoordenaars, vond ik het echter opvallend dat ik voor wat betreft de periode 1993-1997 
verder geen dossiers onder ogen heb gehad waarbij Joegoslavische huurmoordenaars de 
moordplannen voor andere, niet-Joegoslavische misdadigers verwezenlijkten. In alle overige 
zaken vermoorden Joegoslaven andere Joegoslaven. Dat was ook de strekking van de 
mededeling van een Joegoslavische huurmoordenaar die in verband met de moord op 
Dragoljub M. werd gehoord in een Huis van Bewaring in Utrecht. Hij liet de rechercheurs 
weten dat het "zijn werk was om Joegoslaven neer te knallen, maar dat hij zijn Marokkaanse 
medegedetineerden het liefst voor zijn plezier zou neerknallen". Er is op grond van dit 
onderzoek óók geen aanleiding te veronderstellen dat Joegoslaven de markt in moord 
domineren: in andere dossiers trof ik verwijzingen naar een Nederlandse huurmoordenaar die 
(in samenwerking met een Maroldcaan) werkte in opdracht van een Maroldcaan; een 
Nederlandse huurmoordenaar die werd benaderd door een Nederlandse vrouw; een 
Maroldcaanse huurmoordenaar die werd gecontracteerd door een Nederlandse vrouw; een 
Russische huurmoordenaar die werkte in opdracht van Russen; een Poolse huurmoordenaar 
die werd aangezocht door (vermoedelijk) Russische opdrachtgevers; Britse huurmoordenaars 
die werkten in opdracht van Britten; een Colombiaanse huurrnoordenaar die werkte in 
opdracht van Colombianen; en Chinese huunnoordenaars die werkten in opdracht van 
Chinezen. 

Een tweede punt waar ik op zou willen wijzen is dat ik op grond van dit onderzoek 
niet kan vaststellen dat de "Joego's" opmerkelijk veel gewelddadiger en/of wreder zijn dan 
andere etnische goepen die actief zijn in de onderwereld. Een recente studie van Eric Snel 
(2000) naar Joegoslavische en Russische criminaliteit in Nederland (waarin het tot nu toe 
meest volledige beeld wordt geschetst van Joegoslavische criminele activiteiten in ons land) 
wijst uit dat het in de HKS bestanden voor het jaar 1996 bij slechts 6,8% van alle 
geregistreerde delicten begaan door Joegoslaven ging om "misdrijven gericht tegen het leven 
en persoon". Bij mensen uit de voormalige Sovjet Unie en Turkije, de andere twee groepen 
die Snel in zijn analyse betrok, was dit respectievelijk 7,8% en 15,1%. (Snel 2000:102) z°  

De aard van het Joegoslavische geweld laat zich evenmin kwalificeren als 
"uitzonderlijk wreedaardig". In casus 1 werd het slachtoffer met messteken om het leven 
gebracht, en werd gespeculeerd over "marteling om informatie los te krijgen". In de overige 
zaken gaat het om vormen van geweld die ook bij alle andere groepen zijn terug te vinden. 
Tegenover Bettien Marten's' "keiharde mensen, mensen zonder gevoel" troffen we in casus 2 
in ieder geval een Joegoslaaf die zichzelf kort na de moord "hevig geemotioneerd" meldde bij 
het politiebureau. Tegenover Th. Hiddema's "moordenaars met genoeg afstand om te doden" 
lcwamen we in het vorige hoofdstuk al de doodsbange Sejo P. tegen, en de paranoIde Milan, 
"de koning van Rotterdam" wiens gewelddaden in ieder geval ook, en misschien wel meer, in 
verband gebracht moeten worden met zijn cocalnegebruik. 

20 Em analyse van de cijfers van de rechtbanken over voorgeleide personen uit het voonnalig Joegoslavie in de periode 1993-1996 leerde dat 
het in 4% van de zaken ging om diefstal met geweld; 2% misdrijven tegen het leven en 3% overige geweldsdelicten (Snel 2000:105). 
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Al met al geven deze dossiers zeker geen reden de gewelddaden van Joegoslaven in de 
Nederlandse onderwereld te bagatelliseren. Maar ze rechtvaardigen evenmin de 
verbijzondering van het Joegoslavische geweld die bij zo veel conunentatoren valt op te 
tekenen. Een altematieve verklaring voor de wijdverbreide opvatting dat Joegoslaven de 
geweldsspecialisten van de onderwereld zijn valt te destilleren uit de bevindingen die in een 
geheel andere hoek van het wetenschappelijk bedrijf werden gepresenteerd. 

Het vertoog over de Balkan 
De opvattingen die in het voorafgaande over Joegoslavische misdadigers werden geetaleerd 
sluiten naadloos aan bij een eeuwenoud vertoog waarin de Balkan onveranderlijk wordt 
voorgesteld als een primitieve, onbeschaafde en gewelddadige uithoek van Europa. In 
Imagining the Balkans (1999), een zeer uitvoerig gedocumenteerde studie, heeft historica 
Maria Todorova dit vertoog in kaart gebracht. Ze citeert uit 18` en 19 e  eeuwse reisverslagen, 
warn-in de auteurs de Widen die ze bereisden keer op keer omschreven als een rondgang door 
"savage Europe", "the wild and lawless countries between the Adriatic and the Black-Seas" 
en "hotbeds of outlawry and brigandage" (Todorova 1999:117). De mensen die er woonden 
werden geclassificeerd als "primitive warrior and robber races" (1999:124), hun enige orde 
was "de rule of violence, murder, intrigue, spoliation, bluff and denial of contract" 
(1999:133). Todorova's studie leert dat no. de Balkan-oorlogen, en ná de moord op 
Aartshertog Ferdinand in Sarajevo, dit beeld van een inherent gewelddadige Balkan de 
perceptie van het gebied en haar bewoners alleen nog maar meer ging domineren. Pagina na 
pagina citeert Todorova nit literaire reisverslagen, diplomatieke brormen, en volkskundige 
studies. Van Rebecca West ("Violence was, indeed, all I knew of the Balkans: all I knew of 
the south Slays") tot de Duitse reiziger Hermann, Graf von Keyserling ("The spirit of the 
Balkans as such is the spirit of eternal strife. Inhabited as they are by primitive races, they 
present the primal picture of the primal struggle between the one and the all"), van de Dracula 
mythe tot Agathie Christie's The Secret of the Chimneys (door Todorova gekwalificeerd als 
een van die vele "romances dealing with imaginary Balkanoid principalities of homicidal 
atmosphere"): onveranderlijk werd de Balkan aangewezen als een bakermat van wreed en 
primitief geweld. 

Dit vertoog over de wilde Balkan werd nieuw leven ingeblazen door de recente 
oorlogen in ICroatie, Bosnia en Kosovo. Naar aanleiding van de moord op een vooraanstaand 
politicus in de Servische hoofdstad Belgrado schreefjoumalist Peter Michielsen 

In de louche samenleving die Sex-vie het afgelopen decennium is geworden is moord 
niets vreemds. In een wereld waar de politiek, de criminaliteit en het zakenleven 
elkaar overlappen, waar ministers zich verrijken en zakenimperia bezitten en waar de 
geheime dienst samenwerIct met huunnoordenaars en etnische zuiveraars vallen bij 
afrekeningen regelmatig slachtoffers. 2I  

Als correspondent Bart Rijs van de Volkslcrant onder de titel "Leef snel, sterfjong" de 
ontspoorde jeugd van Belgrado portretteert, vallen al zijn voorbeelden (die zeker ook in de 
Nederlandse sarnenleving gevonden kunnen worden!) moeiteloos in de mal van het 
Balkanvertoog, en dragen ze bij tot een verbijzondering van het Joegoslavische geweld: 

De jeugd van Belgrado is groot geworden met verhalen over Servische lcrijgsprestaties 
en bloederige, niets verhullende oorlogsdocumentaires; voor hen is geweld de 
gewoonste zaak van de wereld. In Zemun, een voorstad van Belgrado, sneed een 
veertienjarige jongen de keel van een schoolkameraad door omdat ze ruzie hadden 

21  NRC Handelsblad 8/2/2000 
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gekregen. In Novi Sad vermoordde een vijftienjarige jongen zijn buurvrouw met een 
bajonet voor honderd gulden en een kaart voor het openbaar vervoer. In het 
provinciestadje Valjevo sloegen twee zeventienjarigen met een bijl een bejaarde man 
op de drempel van zijn huis dood. Ze narnen het geld uit zijn zakken - drie gulden - en 
kochten elk een stuk kaastaart. 22  

Ook in het criminologisch onderzoek werd de lens die onze waarneming van de Balkan en 
haar bewoners tekent afgestoft en opgewreven. Onder de suggestieve titel "Joegoslavie: 
permanent toneel van geweld" lees ik in Inzake Opsporing: 

Joegoslavie staat niet bekend als een land dat van oudsher bepaalde vormen van 
georganiseerde criminaliteit heeft gekend. En ook in de criminologische literatuur zijn 
van een dergelijke traditie geen sporen te ontdekken. Hierom zou men kunnen denken 
dat er geen reden is om nog langer stil te staan bij het verleden van het voormalige 
Joegoslavie. Maar dit is een misvatting. Zeker om de ongehoorde gewelddadigheid van 
de Joegoslavische bendes te kunnen begrijpen, is het van groot belang voortdurend te 
beseffen dat ook het Joegoslavische deel van de Balkan al eeuwen geen vreedzaam 
gebied is. Integendeel, het is een deel van Europa waar bijna onophoudelijk oorlog is 
gevoerd, was het niet tussen de opeenvolgende Europese grootmachten zelf, dan wel 
tussen de staten en de volkeren die hier waren gevestigd of daar waren neergestreken. 
Het valt buiten het bestek van dit rapport om de geschiedenis van deze haast permanente 
strijd in herinnering te roepen, maar - met het oog op een goed begrip van het optreden 
van Joegoslavische bendes in Nederland - is het wel van belang een paar punten aan te 
stippen (Detrez, 1993; Weithmann, 1993). Ten eerste dat deze gewelddadige 
geschiedenis niet zonder gevolgen is gebleven voor de cultuur in voormalig Joegoslavie. 
Recente studies geven immers aan dat geweld, tomeloos geweld, ja, de keuze voor de 
toepassing van zulk geweld, in brede lagen van de bevolking Met zonder meer als een 
negatieve keuze, als iets verwerpelijks, wordt beschouwd. 23  

De criminoloog G. Bruinsma zegt in een vraaggesprek over het "grof geweld" dat de 
Joegoslavische misdadigers in Nederland bezigen: 

Het is Met verwonderlijk dat het om zulke zware misdaad gaat. Kijk maar naar de 
geschiedenis van het land, een en al moord en doodslag. De beruchte groep rond 
oorlogsmisdadiger Arkan bestond voor 99 procent uit gezochte misdadigers. Een 
mensenleven meer of minder telt daar niet. Eenmaal buiten de Balkan passen ze hun 
norrnen natuurlijk niet ineens aan. 24  

Erik Snel noemt ervaringen met oorlog en geweld als de belangrijkste reden waarom 
Joegoslavische jongeren kennelijk gemakkelijk op het criminele pad terecht komen en geweld 
gaan gebruiken. "Een deel van deze jongeren groeide op in een situatie waar extreem geweld 
een normale zaak was. Zulke jongeren zouden minder remmingen hebben om zelf ook geweld 
te gebruiken. Meer algemeen zouden onverwerkte oorlogstrauma's tot een zekere 
onverschilligheid leiden zowel ten opzichte van de directe sociale omgeving van landgenoten 
als de Nederlandse samenleving in het geheel." En passant maakt Snel overigens ook nog 
melding van een heel andere uiting van het vertoog over de Balkan: een inbraak techniek die 
door veel Joegoslaven wordt gehanteerd staat bij rechercheurs bekend als de "Bulgaarse 

32  De Volkskrant 19/11/1994 
23  Inzake opsporing, Bijlage VIII-X.1. 
24  Algemeen Dagblad 2/12/2000 
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methode": het hoeft na het voorafgaande niet te verbazen dat het hier gaat cm een methode 
waarbij met veal geweld cilindersloten worden opengebroken! (2000:111). 

Hebben we bij de beoordeling van Joegoslaven als "meedogenloze geweldenaren" clan 
enkel en alleen met beeldvonning te maken? Dat is zeker niet de bewering die ik hier wil 
doen. Wat men ook moge denken van de opmerlcing van de dader in casus 2 dat hij in de 
oorlog "200 tot 300 mensen" heeft vermoord, de uitspraak herinnert in ieder geval aan de 
traumatische ervaringen die velen achter de rug hebben. Veel ex-Joegoslaven hebben hun 
huis, hun have en goed, en de gemeenschap waar ze deel van uitrnaakten voorgoed verloren. 
Het verwoestende effect van de oorlog op het rechtsgevoel, het normbesef, het mens- en 
wereldbeeld, de levenswaardering en het toekomstgeloof van de ex-Joegoslaven is maar al te 
reee1. 25  Een historica als Todorova is er in haar studie over het Balkanvertoog niet op uit de 
problemen en het geweld op de Balkan als louter beeldvorming af te doen, maar nodigt 
onderzoekers uit meer aandacht te schenken aan de manier waarop beeldvorming en 
werkelijIcheid op elkaar inwerken. 

Elders heb ik een aspect van die wisselwerking tussen beeld en werkelijkheid 
uitgebreid beschreven: mijn onderzoek in Senrie (Van de Port 1998) leerde dat velen op de 
Balkan het vertoog over de Balkan hebben geinternaliseerd. De immer woeste Balkan-barbaar 
is deel gaan uitmaken van het Servische zelfbeeld. Concrete ervaringen met geweld, 
destructie en moord gedurende de almaar oplaaiende oorlogen hebben dat zelfbeeld alleen 
maar versterkt. Zo ook in de meest recente ronde van geweld. Waar Servie ten tijde van mijn 
onderzoek werd geregeerd door chaos, radeloosheid, en onbegrip over de voortdenderende 
oorlog bood het Balkan vertoog een interpretatief kader waamme de Serviers hun ervaringen 
en belevenissen konden duiden. Balkanci smo, zei men mij keer op keer om het bloedige 
uiteenvallen van het land te verklaren. Het wil zoveel zeggen als "we zijn nu eenmaal 
Balkanbewoners". 

Het beroemde Thomas-theorema leert dat "If men define situations as real, they are 
real in their consequences". Ms veel Joegoslaven de opvatting huldigen dat zij inherent 
gewelddadige lieden zijn, en als anderen hen niet alleen in die gedachte bevestigen maar hen 
ook op die gewelddadigheid aanspreken (Harry W. die op moordplannen broedt neemt contact 
op met zijn Joego-vriendje Nemanja; Klaas Bruinsma wilde graag contacten in de Joego-
scene "omdat dat geen doetjes zijn") wordt het onderscheid tussen beeldvorming en 
werkelijkheid bijzonder schimmig. Maar de vaststelling dat mensen anders uit een oorlog 
tevoorschijn komen dan ze er in gingen, en dat velen een andere blik op zichzelf hebben 
gelcregen, kan nooit een vrijbrief zijn om in essentialistische, homogeniserende termen over 
"de wrede volksaard" van de Joegoslaven te gaan spreken. De oorlog, en de trauma's die er in 
zijn opgedaan, kunnen mensen verleiden tot nieuw geweld, maar evenzogoed tot de wens "dit 
nooit meer". Per individueel geval zal moeten worden onderzocht of, en zo ja, op welke 
manier, Joegoslavische geweldplegers zich bekennen tot het vertoog over de Balkan. 

Hoe moeilijk the opdracht is kan ik illustreren aan de hand van het voorval met de 
Joegoslavische huurmoordenaar die in verband met de moord op Dragoljub M. (casus 4) in 
een Utrechtse gevangenis werd gehoord. Ms gezegd, hij liet de rechercheurs the het verhoor 
afnamen weten dat hij Joegoslaven voor geld omlegde, maar zijn Maroklcaanse 
medegedetineerden zou hij voor zijn plezier neerlmallen. Een rechercheur die bij het verhoor 
aanwezig was geweest herinnerde zich het verhoor als "een vrolijke bijeenkomst". Wat dan te 
doen met die mededeling als we haar niet in deze tekst willen opvoeren als een bewijs voor de 
inherente gewelddadigheid van de Joegoslaven? Kunnen we die mededeling interpreteren als 
een authentieke wens, al dan niet ingegeven door een intemalisering van het vertoog over de 

15  Ook Todorova wit met haar beschrijving van het vertoog over de Balkan de wezenlijke problemen niet ontkennen, maize verzet zich 
tegen de stereotypering "Stereotypen worden vaak gevomid uit gemalczucht Ze bieden uitkomst veer wie geen zin of tijd heeft cm naar de 
reale situatie te kijken. Mar ze komen ook niet uit de lucht vallen (uit een interview met Serge Van Duijnhoven, De Achterkant van Europa, 
De Groene Amsterdammer 14/7/99). 
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Balkan, al dan niet "verpakt" als een grapje? Was het enkel een poging de rechercheurs in hun 
onberispelijke rechtschapenheid te schofferen, en daarmee een uiting van het aan 
oorlogstrauma's gerelateerde nihilisme dat ik in het voormalig Joegoslavie zo veelvuldig ben 
tegengekomen? Maakte dit ten tonele voeren van de Balkan-bruut deel uit van het creeren 
van een gewelddadig aura waarvan ik het belang in het vorige hoofdstuk heb uiteengezet? Of 
diende die Balkan-bruut ertoe om het eigen handelen van betekenis te voorzien? 

Het voorbeeld maakt duidelijk dat het cultuurbegrip bier niet een verklarend gegeven 
is, maar een gegeven dat verklaard moet worden. Anders gezegd, de onderzoeker die cultuur 
in zijn of haar analyse wil betrekken heeft er in eerste instantie een probleem bij. Dat het in 
bepaalde gevallen de moeite loont dat probleem aan te gaan zal ik in het volgende hoofdstuk 
laten zien. Hier wil ik nog kort ingaan op de implicaties van deze overwegingen voor een 
andere vraag die in dit onderzoek werd gesteld. 

Z6 zijn onze manieren... 
De vraag "passen de liquidaties binnen een zekere geweldstraditie van de etnische categorie 
en behoren zij tot het geweldsrepertoire van die groep?" verwijst ongetwijfeld naar de moord-
folklore waarover in politiebureaus nogal eens wordt gerept, en waarover ook in de literatuur 
het nodige is te vinden. "The public nature of a vendetta encouraged an element of ritual to 
enter into mafia violence", schrijft James Fentress in Rebels & Mafiosi. Death in a Sicilian 
Landscape (2000: 178) 

The mutilation of a victim's face was a sfregio, a deadly insult and an act of 
gratuituous aggression. Yet a sfregio was equally a sign, a public announcement, that 
the aggressor considered his victim as being without honor (2000:179) 

In De Chinese Mafia. Drugs, Geweld, Corruptie en Dood: de Triaden tussen Amsterdam en 
Hong Kong wordt bijvoorbeeld een rechercheur uit Lancashire "met een uitgebreide ervaring 
onder de 3600 man sterke Chinese gemeenschap van Groot-Manchester" aangehaald. Deze 
stelt: 

Ze [de Triaden] zijn er niet op uit iemand te doden wanneer ze met hun bijlen op 
oorlogspad gam. Ze slaan tussen de schouders, langs de rug naar beneden, om iemand 
opzettelijk kreupel te maken; alle rugspieren worden zo doorgesneden zodat zo iemand 
verder zijn hele leven met verlamde armen blijft lopen. Hij kan er niets meer mee doen. Hij 
leeft nog, maar hij zal zijn hele leven lang een wandelend symbool blijven van de macht 
van de Triaden" (Fenton Bresler 1981:143). 

Over de Ierse gang-leider Jimmy Coonan die lange tijd in New York actief was, wordt 
beweerd: "Coonan made his mark as head of the Westies, a violent band of Irish thugs best 
known for their tendency to dismember murder victims before disposing of them" (Hoffman 
& Headly 1992:7). Huurmoordenaar Donald "Tony the Greek" Frankos zou van een 
opdrachtgever de volgende aanwijzingen hebben gekregen: "Just cut Buster's arms off at the 
elbows and tape them to the stomach. The message: if you kill one of your own with your 
hands, then you lose the hands that once picked up the pistol" (Hoffman & Headly 1992: 31) 
Ook in Inzake opsporing wordt gewag gemaakt van etnische moord-folklore. Over de Turkse 
maffia-bazen schrijven de rapporteurs: "Zij gebruiken altijd een pistool en richten effectief op 
het hoofd. Messen worden slechts gebruikt in de gevangenis of om bij wijze van 
waarschuwing bijvoorbeeld een stukje van iemands oor af te snijden zoals je dat bij honden 
zou doen (de boodschap luidt: jij bent zo laag als een hond)." 26  

26  Inzake opsporing, Bijlage VIII-3.2. 
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De dossiers die ik onder ogen heb gehad laten echter niets zien van bijzondere 
"markers" waarmee criminele groeperingen of etnische groepen hun "handtekening" op het 
lijk achterlaten (tenzij de codes zo subtiel zijn dat ze mij zijn ontgaan). De modus operandi is 
in veruit de meeste gevallen een simpel hit-and-run (de mis-en-scene van de moord op de 
Surinaamse drugsdealer Moti, beschreven op pag. xx, is uitzonderlijk). Het gegeven dat alle 
groepen zich van schietwapens bedienen, en dat ook bij steken geen enkele groep in het oog 
springt die een voorkeur voor dat wapen aan de dag legt, maakt het moeilijk om van een 
"etnische modus operandi" te spreken. Uberhaupt worden er slechts bij uitzondering evidente 
pogingen zichtbaar de moord al in haar uitvoering tot een communicatieve handeling naar 
derden te maken: oak in dit verband client te worden onderstreept dat de betekenis van een 
moord bovenal achteraf wordt geconstrueerd. 

Op het vlak van beweegredenen zijn evenmin duidelijk als "cultuur specifiek" te 
benoemen motieven aan te wijzen. In het vorige hoofdstuk heb ik al betoogd dat 
gezichtsverlies, het koste wat kost hooghouden van reputatie, eer en wraalczucht niet tot de 
culturele eigenaardigheden van deze of gene groep dienen te worden gereduceerd: er zijn 
omstandigheden in het directe leefrnilieu van misdadigers aan te wijzen — angst, terreur — die 
eer en vvraak tot zinvolle gedragsdisposities maken, coping strategies, ongeacht welke etnische 
groep het betreft. Het motief van de eerwraak liet zich dan ook aanwijzen in zowel mediterrane 
als niet-mediterrane milieus, inclusief het Nederlandse milieu (denk bijvoorbeeld aan de 
Antilliaan die zijn respect hersteld wilde zien op pag. xx, de Chinese vrouw die geen 
gezichtsverlies wilde lijden op pag. xx, de duellerende Colombianen, of de Nederlandse 
witwasser die zich niet serieus genomen voelde op pag. xx). Hoogstens kan men 
veronderstellen dat binnen een gemeenschap waar expliciete noties over het belang van eer en 
wraak voor handen zijn, en waar in het dagelijkse verkeer tussen leden van die gemeenschap 
veelvuldig aan die noties wordt gerefereerd, mensen zich eerder tot dit gedachtengoed zullen 
bekennen. 

Conclusies 
lk begon dit hoofdstulc met de vaststelling dat een uitzonderlijk hoog aantal liquidaties wordt 
gepleegd in allochtone of buitenlandse milieus, en volgde de suggestie dat het begrip etniciteit 
opheldering kan verschaffen over dit feit. Hoe nu de balans op te malcen over de waarde van 
het begrip etniciteit na een hoofdstuk waarin bovenal wijdverbreide aannames over de relatie 
tussen gewelddadigheid enerzijds en etniciteit en cultuur anderzijds ter discussie zijn gesteld? 
De veronderstelling dat "...bij een betekenisvolle criminologische analyse van liquidaties een 
indeling naar etnische achtergrond prioriteit [heeft] boven enig ander kenmerk" zou ik in ieder 
geval willen nuanceren aan de hand van Bovenkerk's verhelderende onderscheid tussen 
directe en indirecte verbanden tussen etniciteit en criminaliteit (Bovenkerk 2001:34). 

Een beperkte sociaal-economische en/of geopolitieke invulling van het begrip etniciteit zou 
wel degelijk tot een beter inzicht in het voorkomen van specifieke delicten bij specifieke 
groepen kunnen leiden. Een onderzoelcslijn naar de hoge moordfrequentie onder bepaalde 
etnische groepen zou bijvoorbeeld lcunnen worden uitgestippeld langs de gedachtenlijn die ik in 
de voorafgaande hoofdstuldcen heb gesuggereerd: indien bepaalde groepen bij bepaalde illegale 
markten betrolcken zijn (bijvoorbeeld omdat er in het land van herkomst verdovende middelen 
of wapens worden geproduceerd), en als die illegale markten op hun beurt warden geplaagd 
door de problemen die ik als potentieel geweldsverhogend heb aangewezen (de deregulering, 
onzekerheid en angst die optreedt ten gevolge van het grensoverschreidende karalcter van de 
handel; de omvang en ondoorzichtigheid van de netwerken die bij de handel betrolcken zijn; en 
het wantrouwen tussen de verschillende partijen) zou de hypothese kunnen worden opgesteld 
dat er binnen zo'n groep een pre-occupatie ontstaat met de zekerheid die (dodelijk) geweld 
belooft. In zo'n groep zouden er volgens deze hypothese meer liquidaties te verwachten zijn. 
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Het begrip etniciteit als zodanig krijgt in deze aanpak niet of nauwelijks een verklarend 
vermogen toegedicht: de verbanden tussen etniciteit en crimineel handelen blijven indirect. 

Een onderzoek naar een direct verband tussen etniciteit en liquidaties is, blijkens de 
uitgewerkte casus van de Joegoslaven, veel problematischer. Waar cultuur enkel kan worden 
opgevat als een verhaal waartoe mensen zich bekennen, strandt zo'n onderzoek al snel in wat 
Johannes Fabian het "spel van de cultuue noemde: per individueel geval zal moeten worden 
bekeken of, en zo ja hoe, de dader zijn moord vooraf en achteraf legitimeerde met verwijzingen 
naar culturele noties van eigenheid, hoe die legitimeringen zich verhouden tot de mate waarin 
de dader zich op andere momenten in zijn bestaan tot die noties bekent, en hoe dat ligt voor de 
directe sociale omgeving waarin de dader verkeert. Het lijkt mij een welhaast onmogelijke 
opdracht. 

Toch zijn er enkele dossiers in mijn bestand waarin de factor cultuur een opmerkelijke rol 
blijkt te spelen, op een wijze die in het voorafgaande nog niet is besproken. In het volgende 
hoofdstuk stel ik de gewelddadigheid en de extremiteit van het verschijnsel moord centraal stel. 

zal betogen dat mensen zich juist tot die gewelddadigheid en extremiteit verleid weten, 
omdat zij zich aldus op de meest drastische wijze tot een cultuur kunnen bekermen. 
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5 MOORDDADIGE GELOOFSBRIEVEN 

"We hadden het er zojuist nog even over...", zegt Bianca als ze met het dossier binnenkomt. 
Twee ordners met verbalen en twee witte mappen met foto's. 
— "...moeten we die foto's wel laten zien? Kan hij dat wel aan?" 
— "Natuurlijk kan hij dat aan", zegt de afdelingschef. 
Bianca bladert routineus door de map. De foto's van het plein en de omgeving slaat ze snel 
door — stille straten, zondagsrust in een nieuwbouw wijk in Den Helder, jong aangeplante 
bomen, keurig in het gelid. 
— "Even kijken ja hoor, hier". 
Een opname van het gezicht van het slachtoffer zoals ze hem aantroffen op de Plaats Delict. 
Een donkere jongen met rastavlechtjes. Waar de ogen van het slachtoffer zaten rest enkel nog 
een groot gat. Roodwitte bagger op het asfalt, als een soort stijve via. Ik moet ook nog een 
andere foto zien. Ze bladert door naar opnames van de sectie op het slachtoffer. Ze weet 
precies wat ze zoekt. Daar is hij. De foto toont onduidelijk weefsel. Bloed. Ik weiger me af te 
vragen wat ik zie. Ergens in de massa kijkt een opvallend helder bruin oog me aan. 
— "Christenenzielen", zeg ik. 
— "Ja, van binnen zien we er heel anders uit", zegt de afdelingschef. 
Bianca informeert of ik een kopje koffie wil, en wat of dat ik er in gebruik. Terwijl het 
gesprek uitwaaiert sluit ik stilletj es de witte map. Ik heb er niet meer in gekeken. 

Ik heb al herhaaldelijk opgemerkt dat het begrip "geweld" te algemeen en te abstraherend is. 
lk doel daarmee niet enkel op het gegeven dat het begrip "geweld" alle gewelddadige 
handelingen op een hoop gooit en daarmee de oneindige veelvormigheid van geweld 
veronachtzaamt. Ik doel bovenal op de wijze waarop het begrip ons in staat stelt over het 
fenomeen te denken (spreken, schrijven) zonder werkelijk in beeld te houden waar we het 
over hebben. "Geweld neemt hand over hand toe in de grote binnensteden", "gewelddadige 
retributie", "zinloos geweld". Wie haalt zich bij het lezen van zo'n sleetse zinsnede nog voor 
de geest waar dat begrip geweld naar verwijst? Wie probeert zich daarbij nog voor te stellen 
hoe kapot een mensengezicht er uit kan zien, hoe gehavend een mensenlichaam kan zijn, hoe 
het bloed stroomt en stolt? Wie probeert de doffe klappen te horen, het geschreeuw en 
gekerm? Weinigen, denk ik. Ja — als we naar een horrorfilm gaan (en er in slagen ons hoofd 
niet weg te draaien bij de gruwelscenes) kijken we toe hoe de mens wordt gereduceerd tot 
louter vlees en botten. Maar niet als we geleerde verhandelingen houden over "de rol en 
betekenis van geweld in een criminele organisatie", onderscheidingen aanbrengen tussen 
"instrumenteel en expressief geweld" of als we een argument proberen te volgen over de 
relatie tussen opvattingen over eer en gewelddadige vergelding. 

Ik was onthutst bij het zien van de foto's op het politiebureau in Den Helder. Ik kon 
alleen maar denken: dus dit is waar dit onderzoek over gaat, dit is hoe mensen elkaar 
toetakelen, dit is wat geweld doet. En op die onthutsing volgde een reeks van vragen. Geven 
we in onze rapportages over moord en doodslag niet al te gemakkelijk toe aan de aandrang 
om de bloody mess die geweld impliceert buiten beeld te houden? Zijn we niet al te hard bezig 
eventuele aantijgingen van sensatiezucht vcior te zijn door onze teksten en beschouwingen 
sanitair onder handen te nemen? Is niet dit — de reductie van een mens tot een dood en kapot 
lichaam — een deel van het raadsel rondom de moorden die ik in mijn bestand aantref? 
Moeten we in ieder geval in ons denken over deze materie niet \reel meer doordrongen zijn 
von de lichamelijkheid, de heftigheid en de extremiteit van wat dat is: een moord plegen? Jo, 
zegt Jack Katz in Seductions of Crime. Moral and Sensual Attractions in Doing Evil (1988). 
"The study of crime has been preoccupied with a search for background forces, usually 
defects in the offenders' psychological backgrounds or social environments, to the neglect of 
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the positive, often wonderful attractions within the lived experience of criminality" (1988:3). 
Katz bepleit clan ook "[a] focus on the seductive qualities of crimes: those aspects in the 
foreground of criminality that make its various forms sensible, even sensually compelling, 
ways of being" (ibid.). 

De verleidingskracht van dodelijk geweld is in het voorafgaande al bier en daar ter 
sprake gekomen. Moord wordt eenfocuspoint voor speculatie en geruchten omdat de 
onherroepelijkheid van de dood zekerheid belooft in een milieu dat wordt geplaagd door 
onzekerheid. De wraalczuchtige vindt in dodelijk geweld een middel om zijn geschonden 
imago te heroveren op een reputatie-ondermijnende stroom van geruchten en verhalen. Maar 
het belang van het gegeven dat moord in haar extreme "spel" met leven en dood 
ondubbelzinnige zekerheden kan genereren is het duidelijkst terug te vinden in een aantal 
dossiers die ik in mijn denlcen als de "rafelmoorden" ben gaan benoemen. Het gaat bier om 
moorden aan de uiterste rafelrand van het milieu, moorden waar niet zozeer de criminele 
achtergrond van de betroldcenen doorspeelt in het motief als wel de algehele toestand van 
anomie waarin de dader zich bevindt, en de venrreemding die door zo'n toestand wordt 
opgeroepen. In dit hoofdstuk zal ik twee van die rafelmoorden bespreken om het 
verleidingspotentieel van moord te schetsen, om te begirmen het dossier uit Den Helder. 

Antillianen in Den Helder 
Het is een stralende zondag in de zomer van 1997. Ben groepje Antilliaanse jongeren heeft 
zich verzameld op het plein. Het is hun "hangplek", ze komen bier vaak. De jongens zitten op 
bun scooters. lk stel me hen voor: ongedurig, handen aan het stuur, altijd Ida& om weg te 
snorren. De meiden zitten op een transformatorhokje van het eleIctriciteitsbedrijf. Bungelende 
benen. Ze roddelen, lachen en roken sigaretten. Er staan omafietsen tegen de muur. In een 
nabijgelegen plaats is het kermis, daar moet het straks heengaan. 

Ben jongen voegt zich bij het groepje. Niemand kijkt op, ze kennen hem, het is 
Franky, ook hij komt bier vaak. Hij heeft een zwarte leren jas aan en een sporttas bij zich. Ads 
hij bij het groepje is gekomen haalt hij een riotgun uit de sporttas. Hi] richt de loop op een 
jongen met rastavlechtjes op een scooter, laadt door en schiet. Recht in diens gezicht. De knal 
weerkaatst tegen de omliggende galerijwoningen, duiven vliegen op. De jongen zijgt neer, de 
scooter valt over hem been. Ook een tweede scooter gaat tegen de vlalcte als de jongeren 
wegstuiven. De dader rent weg. 

De volgende dag meldt Franky zich bij de politie en bekent de moord. Er volgt een 
verhaal over gelcrenlcte eer. Het slachtoffer — iedereen kende hem als Rasta — had veel 
vrienden om hem been die alles voor hem deden, zegt Franky. En nu wilde deze Rasta ook 
over hem wat te zeggen hebben. Maar dat pikte hij niet. Hij wilde zijn eigen leven leiden. 
Rasta bleef echter maar aandringen en lcwam zelfs bij hem thuis. Hij zou door Rasta geslagen 
zijn. Hij zou in het gezicht gespuugd zijn en badreigd met een pistool. In latere verhoren 
plaatst hij die vemederingen in een lange geschiedenis van eerdere lcrenkingen. In Duitsland, 
waar hi] was gelegerd als soldaat, zou iedereen de pik op hem hebben gehad. Toen hi] in 
Hoom als lasser in een bedrijf werIcte werd hi] door collega's gepest en getreiterd. Hi] vond 
spuug tussen zijn boterhammen. Glasscherven in zijn drank. En nu waren er die Antillianen 
op het plein, die achter zijn rug om over hem spralcen. Slechte dingen. Kort voor de moord 
zou hij nog tegen een vriendin gezegd hebben dat ze vooral niet moesten proberen een grapje 
met hem uit te halen. Hi] had ze gewaarschuwd. 

Het recherche onderzoek leert dat er wellicht meer aan de hand was, al is de ware 
toedracht van de moord nooit echt duidelijk geworden. Franlcy herroept bij zijn tweede 
verhoor zijn eerdere bekentenis en doet er verder goeddeels het zwijgen toe. Ook de getuigen 
laten tijdens de verhoren maar weinig los. "Ze waren allemaal doodsbenauwd, ze logen er op 
los", verzuchtte een rechercheur die bij de zaak betroldcen was. In grote lijnen lijlct het er op 
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neer te komen dat Franky een affaire had met ene Camilla, een jonge vrouw die drugs dealde 
en mogelijk ook in de prostitutie zat. Deze Camilla zou door Rasta zijn bedreigd. Hij zou van 
plan zijn geweest haar te verlinken. Daarop zou zij — in samenspraak met een bevriende 
pooier uit Groningen — Franky de opdracht hebben gegeven Rasta te vermoorden. Zeker is in 
ieder geval dat de Groningse pooier en Franky het weekend voor de moord naar Amsterdam 
waren afgereisd om een wapen te kopen. Verschillende getuigen melden dat Franky en 
Camilla elkaar vlak na de moord getroffen hadden. Franky zou gelachen hebben. Hij zou 
gezegd hebben: "nu ben je eindelijk vrij". 

Het beeld van de dader dat uit het dossier naar voren kwarn, is dat van een 
vereenzaamde, geIsoleerde jongen. Rechercheurs die bij het onderzoek betrokken waren 
noemden hem "sociaal gestoord". "Hij was nauwelijks aanspreekbaar", vertelden ze mu. "Na 
een paar verhoren deed hij er het zwijgen toe". Op het moment van de moord was hij al zo'n 
tien jaar in Nederland. Hij woonde enige tijd bij een tante in Alkmaar en werkte — als gezegd 
— als lasser in Hoorn. Zijn verblijf als militair in Duitsland was kort: hij werd al snel 
afgekeurd op S5. Franky heefl een dochtertje van vijf bij een vrouw in Amsterdam, maar zag 
het kind nooit. Langzaam moet hij zijn afgegleden. Hij zwierf door Noord Nederland, zonder 
duidelijke woon- of verblijfplaats. In het dader-herkennings-systeem van de politie in Den 
Helder kwam zijn naam herhaaldelijk naar voren in verband met drugs, de diefstal van 
bromfietsen en motoren, het rondrij den in een onverzekerde auto, en geweld met een wapen. 
Lopende het onderzoek naar de moord op Rasta werd ook duidelijk dat hij de laatste tijd 
klusjes zou verrichten voor de eerder genoemde Antilliaanse pooier in Groningen, wellicht 
ook zelf meisjes onder zijn hoede zou hebben. 

Het meest opmerkelijke in het dossier was echter de discrepantie tussen de wijze 
waarop Franky leefde en in zijn onderhoud voorzag en de torenhoge moraal die hij ten toon 
spreidde tegenover zijn ondervragers. Over een hoertje waar hij contacten mee onderhield zei 
hij: 

...ik ken Gabrielle, ik bescherm haar. Als zij een eindje wil gaan wandelen bescherm 
ik haar omdat meerdere Antillianen weten wat zij doet [tippelen]. Dan denken ze dat 
zij haar kunnen neuken. Antillianen zijn schooiers." 

Over zijn vroegere vriendschap met Rasta: "...na het eindigen van de vriendschap met Rasta 
begon ik hem steeds meer te haten. Rasta loopt op straat op te scheppen dat hij mensen heeft 
verlcracht. Rasta de neukeraar.". En nadat hij zijn bekentenis had ingetrokken: 

...maar ik wou dat ik degene was die het had gedaan. Ik vind het goed dat het is 
gebeurd. Ik ben blij dat Rasta weg is. 1k heb nu rust. Er komt nu niet meer iemand aan 
mijn deur die problemen maakt. Hij dacht dat hij de superman was. 1k ben naar de 
politie gekomen omdat ik nog wilde leven. Ze zeiden toch dat ik het was. lk ben de 
dader met. lk voel mij beledigd. Niemand gelooft mij. 

Toen de verbalisanten hem ondervroegen over zijn activiteiten voor de Groningse pooier en 
suggeerden dat hij meisjes had die voor hem werkten raakte hij — in de woorden van de 
verbalisant — "lichtelijk geemotioneerd". In het dossier staat: 

...hoe wij toch bij dit verhaal kwamen, want dit zou hij zeker niet doen. We hadden 
hem hiermee behoorlijk gekrenkt. 

Hier is geen amorele moordenaar aan het woord, maar iemand die redeneert vanuit een rigide 
moraal. Tijdens het lezen van het dossier thong de gedachte zich herhaaldelijk aan mij op dat 
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zowel de dader als de Antilliaanse getuigen hun ondervragers toespreken als waren zij 
personages in een middeleeuwse ridderroman. In hun verhalen zijn vrouwen zwak, mannen 
zijn supermen. Gelcrenkte eer en besmeurde reputaties dienen gewroken. In de verhoren 
wemelt het van de hoeren en heilige moeders, het onderscheid tussen goed en kwaad wordt 
voortdurend op scherp gezet. "lk weet het zeker", zei een Antilliaanse getuige "Franky heeft 
het gedaan omdat Rasta een grapje maakte over zijn verhouding met Camilla, die op dat 
moment ook een relatie had met een jongen uit Alkmaar". Toen Camilla werd ondervraagd 
over haar mogelijke rol als opdrachtgever voor de moord zei ze dat ze Rasta nooit enig lcwaad 
had toegewenst want "...hij heeft zelfs twee keer voor mijn moeder gevochten bij de 
harmonie" 

...ik had geen reden om Rasta dood te wensen. Ik heb Franky ook Met gevraagd Rasta 
te doden. Als ik gewild had dat er doden vielen clan had ik zelf wel een 
machinegeweer gekocht en al die Antilliaanse jongens, daar op dat plein, 
doodgeschoten. Daar heb ik niemand voor nodig. Ik haat deze jongens namelijk omdat 
ze mij niets gunnen en steeds over mij roddelen. Ook kunnen ze het Met hebben dat ik 
met Franky omging. 

Typisch Antilliaans? 
Het drama in Den Helder, en de wijze waarop drover door de betroldcenen werd gesproken, 
laat zich moeiteloos inpassen in de beschikbare literatuur over delinquent gedrag van 
Antilliaanse jongeren in Nederland. 

Franky behoorde naar alle waarschijnlijkheid tot de nieuwe groep Curacaose 
migranten die vanaf de tweede helft van de jaren tachtig — vooral na de sluiting van de Shell 
raffinaderij — naar Nederland lcwamen (Van San 1998:49). 

Deze migranten stonden door hun zeer lage scholing, hun veel geringere beheersing 
van het Nederlands en hun veel geringere contacten met Nederlanders diametraal 
tegenover de bursalen en de geselecteerde arbeidscontractanten van [eerdere 
migratiestromen] (...) De groep bestond vooral uit jongeren met een lage opleiding, die 
veelal zonder hun ouders naar Nederland lcwamen, en alleenstaande moeders. De 
tragiek is dat de toename van de tnigratiestroom plaatsvond in een periode waarin de 
ontwildcelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt ongunstig waren (...) Het 
overheidsbeleid, zowel op Curacao als in Nederland, slaagde er niet in de gevolgen 
van de migratie van kansarmen op te vangen (ibid.) 

Frank Bovenkerk bespreekt in een recente notitie over Antilliaanse criminaliteit in Nederland 
de komst van Antilliaanse jongeren als een voorbeeld van kettingmigratie. Een jongen uit een 
achterstandsgezin op Curacao wordt naar een in Nederland verblijvende tante of oom 
gestuurd, in de hoop dat de rest van een gezin later kan overkomen. Maar dit werIct lang niet 
altijd uit zoals gepland: de familiesolidariteit onder Antillianen in Nederland is sterk 
afgebroldceld. De uitroep 'tante in Nederland is zo veranderd!' wordt veel gehoord, meldt 
Bovenkerk (2000:570). Potentiele opvanggezinnen zijn bovendien bang om hun uitkering of 
huursubsidie Icwlit te ralcen door een knaap in huis te nemen, er is geen werk, de oom bij wie 
zij aankloppen wil ze bij nader inzien niet hebben. "Bij nadere bestudering van Antilliaanse 
criminele carrieres in Nederland komen [onderzoekers] steeds een serie van snel 
opeenvolgende tegenslagen van dit soort tegen", schrijft de criminoloog (ibid.). 

Bovenkerk merlct op dat, mede hierdoor, Antilliaanse delinquente jongeren — net als 
Franlcy — uitzonderlijk mobiel zijn. Een medewerkster van de reclassering in Willemstad die 
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ook grote ervaring heeft bij de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland schetste hem 
de situatie van deze jongeren als volgt 

Eenzaam en sociaal geIsoleerd leven zij. Ze kunnen geen referenties opgeven voordat 
zij vertrekken, ze zwerven van het ene huis naar het andere, ze trekken een RWW-
uitkering en werken dan weer voor een uitzendbureau. Ze hebben gaan vast aches, 
maar geven een vage naam op. Hun contacten leggen ze op straat, in een café (ibid.). 

Vorrnen van kleine criminaliteit — diefstal, overvallen, afpersing, drugshandel — worden in 
zo'n situatie al snel aantrekkelijk, zeker gezien de door Van San geconstateerde vormen van 
conspicuous consumption in de Antilliaanse gemeenschap (Van San 1998: 79-80). 

Ook de moord zelf is in enkele opzichten conform meer generaliserende 
beschrijvingen van Antilliaanse criminaliteit. Bovenkerk schrijft: 

Het initiatief wordt in een opwelling en oruniddellijk voorafgaande aan de daad 
genomen, de slachtoffers (nu meestal autochtonen) worden willekeurig uitgekozen en 
wie mee doet hangt af van wie in de buurt zijn en niet van zorgvuldige planning. Soms 
levert de behoefte aan fmancien voor drugs een motief, vaak wordt de beslissing ook 
genomen onder invloed van het gebruik daarvan. De overval is weinig rationeel en vooral 
het surplus aan gewelddadigheid en het later ook blijkende gebrek aan berouw verraadt 
bij dit delict eerder een expressief dan een instrumented l motief. Ook de schietpartijen die 
op doodslag en moord zijn uitgelopen zijn veeleer uitbarstingen van emotie dan koel 
geplande liquidaties (2000:562). 

Alle auteurs wijzen tenslotte op het sleutelbegrip respect (respet) in de Antilliaanse 
marmencultuur. "De betrokkenen bluffen, dagen elkaar uit en hun activiteit is luidruchtig en vol 
misbaar", schrijft Bovenkerk. 

Essentieel is de wijze waarop respect wordt verdiend. Er wordt geen opbouwende 
prestatie geleverd, maar in tegendeel: respect dwing je af door anderen te vemederen. 
Pochen over seksuele veroveringen en criminele heldendaden leveren aanzien op, maar 
het gaat erom de ander in het openbaar zodanig effectief te tarten dat hij niets terug durft 
te doen. Dit verklaart ook de opmerkelijk geringe solidariteit tussen de jongens die aan 
een groep deelnemen of die betrokken zijn bij een action-set. In een dergelijk systeem 
wordt het aan niemand toegestaan zich structureel en blijvend boven de anderen te 
verheffen. Werken in dienst van de ander die jouw rivaal is, lijkt uitgesloten. Dit is de 
reden waarom in het getto en ook in Curacaose volkswijken en in de Antillianen-straten 
in Nederland wel veel gewelddadigheid voorkomt, maar weinig georganiseerde misdaad. 
In de onderlinge relaties broeit de jaloezie, er komt geen gecoordineerde actie tot stand 
(2000:571). 

In Stelen & Steken. Delinquent gedrag van Curacaose jongens in Nederland (1998), waarin 
Marion van San de legitimeringsstrategieen van Antilliaanse delinquenten onder de loep 
neemt, wordt jets zichtbaar van het wereldbeeld van waaruit jongens als Franky handelen. 
Van San merkt op dat de jongens bij instrumentele delicten als diefstal, straatroof of dealen 
een legitimering buiten zichzelf zoeken. Steeds opnieuw rechtvaardigen zij hun daden door te 
verwijzen naar hun achterstandspositie: "bij [instnunentele delicten] verwijzen zij in de eerste 
plaats naar de sociaal economische omstandigheden op Curacao en naar de wijk waar ze 
vandaan komen. Voorts leggen zij de nadruk op de historische context van slavemij en op de 
hedendaagse onderdruldcing door Nederland" (Van San 1998:235). Bij "expressieve delicten" 
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— steken — nemen de jongens daarentegen vrijwel steeds de schuld op zich. In die gevallen 
gaat het altijd maar weer over belediging: "...situaties waarin hun eer bedreigd wordt vragen 
om "genoegdoening", waarbij enkel door het gebruik van fysiek geweld — in dit geval het 
steken met een mes — de geschonden eer hersteld kan worden" (Van San 1998: 236). Minstens 
zo opvallend als die verschillen is echter het gegeven dat de jongens in alle gevallen hun 
handelen plaatsen in een wereld die er op uit is hen klein te lcrijgen: in die boosaardige wereld 
lijken belediging en krenlcing van een individu en economische uitbuiting, slavemij en 
discriminatie van de groep als een continuum te worden opgevat. 

Die suggestie vinden we ook op verschillende plaatsen terug in Morgen Bloeit het 
Diabaas, de studie van Hans van Hulst naar de Antilliaanse volksklasse in Nederland (1997). 
Schrijvend over delinquente jongeren stelt hij: 

Het gaat ftmdamenteel om jongens bij wie het vaak al op zeer jonge leeftijd, in de 
gezinssocialisatie en de persoonswording, en later in het onderwijs, bij de aansluiting 
op de arbeidsmarlct, en in het algemeen, bij het verkrijgen van een structuur en 
perspectief in het leven, emstig, en in een aantal gevallen waarschijnlijk onherstelbaar, 
is misgegaan. Het begrip dat naar de kern van de pro blematiek verwijst is het gebrek 
aan respect voor hun persoonlijke integriteit, waarmee de jongens op allerlei 
terreinen van hun leven geconfronteerd zijn geweest (Van Hulst 1997:199-200, 
cursivering MvdP) 

Niet minder dan 40% van de jongens uit het dossiergedeelte van Van Hulsts onderzoek 
hadden gedurende hun hele leven te maken met "permanente en algehele onthouding van 
respect voor hun persoonlijke integriteit" (1997:200). Hoezeer die persoonlijke ervaringen 
door betrokkenen (ook) in em breed historisch kader worden gezien mag blijken uit 
opmerlcingen van Van Hulsts respondenten. Een van hen legitimeert zijn zwartrijden in het 
openbaar vervoer met de mededeling dat de slaven die door de Nederlanders naar de Antillen 
werden gevoerd ook niet naar hun kaartjes werd gevraagd. Ben jongen die had moeten zitten 
voor gewapende overvallen en moord zegt: 

"De tunnel is heel zwart man (...) We zijn beroofd, zo voel ik het in mijn hart". "Het is 
niet echt helemaal zo", hat hi] er op volgen, "maar zo kun je het voelen, ik voel het 
zo. Toen zij [de Nederlandse kolonisatoren van de Antillen] kwamen werd er niets 
gevraagd en ze konden nemen. Nu kom ik en...". Hij vertelt dat hij ook zoiets tegen de 
rechter had gezegd: "Ik heb nog wat tegoed van jullie". De rechter was Met onder de 
indruk geweest (1997:255). 

Denkend aan de vele verwijzingen naar respet in Franky's verhaal en de verhalen van andere 
Antilliaanse betrokkenen bij de zaak is de verleiding groot om de voorgaande 
gevalsbeschrijving weg te schrijven als een "typisch Antilliaanse" zaak. Het is inderdaad 
onmiskenbaar dat de dader en andere Antilliaanse betroldcenen hun leven als een 
opeenvolging van strijdmomenten zien waarin zij hun autonomie keer op keer moeten 
bewijzen door hun eer hoog te houden. Het is eveneens onmiskenbaar dat gewelddadig 
handelen daarbij een grote rol speelt. Maar zoals ik al eerder betoogde, het gaat niet aan 
Franky's handelen af te doen met de mededeling dat zullc gedrag de Antillianen "nu eenmaal 
eigen is". 

Het onderzoek zou moeten gaan over de vraag welke omstandigheden maalcten dat 
Franky zich op deze wijze tot de Antilliaanse cultuur wenste te bekennen; en het zou verder 
moeten gaan over de kwestie wat de relatie tussen extreem fysiek geweld en de gevoelens die 
onder begrippen als respet en eerkrenking zijn gegroepeerd tot een "logische" maalct? 
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De Spin 
Laat mij dat onderzoek beginnen met de volgende observatie. Tij dens een van de verhoren 
vroeg een van de rechercheurs naar de spin die Franky in zijn nek had laten tatoedren. In het 
dossier wordt Franky's uitleg als volgt beschreven 

U vraagt mij naar de tatoeage in mijn nek. Dit is een spin. Ik heb deze ongeveer een 
twee jaar, ik heb deze laten maken bij Tatoe Gerrit. Ik heb deze spin in mijn nek, 
omdat het een schrik is voor de vrouwen. De vrouwen zijn meestal bang voor spinnen. 
Voor mu j betekent de spin wijsheid. Ik vond dit gaaf man. lk heb dit een keer gezien 
op de televisie. lk ken geen andere Antillianen die zo'n spin in de nek hebben. lk denk 
dat ik de enige ben met een spin. lk had dit bij een blanke man gezien. Maar dan had 
hij een vogeltje in zijn nek. 

Franky zegt veel dingen tegelijk in dit citaat. Enerzijds lijkt hij zich te bekermen tot 
opvattingen die deel uitmaken van het Antilliaanse weet- en waarderingsbezit. Met de 
opmerking dat vrouwen bang zijn voor spinnen lijkt Franky zich de reputatie van 
schrikaanjagende superman aan te meten, een reputatie waarmee mannen op de Antillen eer 
weten in te leggen. De opmerking dat de spin wijsheid symboliseert roept de spin Anansi uit 
de Caraibische overlevering in herinnering: "wie niet sterk is moet slim zijn" is de kern van 
de vele vertellingen rond deze figuur. Maar dan maakt hij in zijn uitleg een ware u-turn, en 
wordt de spin juist opgevoerd als een poging zich van alle Antillianen te onderscheiden: hij 
venvijst naar de wereld van de media ("ik heb dit een keer gezien op de televisie"), naar de 
wereld van de blanken (al hebben die zachtaardiger (?) vogeltjes in hun nek) en naar zijn 
eigen uniciteit ("ik denk dat ik de enige ben met een spin"). Het symbool van de spin krijgt 
hiermee een betekenislaag waar ook Jack Katz aan refereert als hij er op wijst dat de badasses 
uit het zwarte ghetto in de Amerikaanse metropool eveneens veelvuldig kiezen voor een 
getatoederde spin op hun lichaam. De spin — de eenzame bewoner van kieren en spleten 
—markeert de drager van zijn beeltenis als een alien, een grensbewoner, iemand die overal en 
nergens thuis is en voortdurend grenzen overschrijdt. 

Met zijn uitleg over de spin lijkt Franky ons uit te nodigen het relaas over de moord in 
den Helder niet enkel te lezen als het relaas van een jongeman die gevolg geeft aan 
Antilliaanse opvattingen over respet, maar 66k als het relaas van een jongeman die in een 
staat van anomie verkeert. 

Anomie wordt in Van Dale voorzichtig omschreven als "gevoel van onzekerheid en 
fnistratie als gevolg van het aarzelen tussen oude en nieuwe zekerheden en normen". Franky's 
situatie laat zich in veel opzichten als anomisch omschrijven. lk heb gewezen op zijn gevoel 
nergens bij te horen, zijn gevoel van isolement, zijn achterdocht jegens alles en iedereen; ik 
heb ook gewezen op de discrepantie tussen de moraal die hij belijdt en de wijze waarop hij 
leeft. Franky lijkt in veel opzichten een exponent van de tendenzen die in beschrijvingen van 
de 'post-moderne' samenleving worden opgevoerd. Die samenleving wordt bovenal 
gekenmerkt door ontworteling en een toenemend gebrek aan houvast. Harvey schrijft in dit 
verband over "the instantaneity and disposability of values, life-styles, stable relationships, 
and attachments to things, buildings, places, people, and received ways of doing and being" 
(Harvey 1989). De soliditeit van identiteiten is verdwenen: 

De postmoderne mens is niet langer eenvoudig, hij mist samenhang. Hij bezit geen 
eigen identiteit. Hij probeert alles uit en wijst alles af. Ben van de meest voorkomende 
uitvluchten uit zijn onzekerheid en angst voor de chaos, aan het heen en weer 
geslingerd worden tussen verschillende mogelijkheden en aan de dreiging van de 
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leegheid, is het opgaan in een rol. Het verlangen is groot om zich te verbergen achter 
een masker: men vlucht in het toneelspel. Het modeme individu bezit een overmaat 
aan aanpassingsvermogens: men is toneelspeler geworden (Dohmen 1992:80). 

"...Identities can be adopted and discarded like a change of costume" zegt ook Zygmunt 
Bauman (1998:88), en ook bij Anthony Giddins (1991) vinden we die opvatting terug, als 
deze er op wijst dat post-modeme identiteiten meer en meer begxepen moeten worden als een 
assemblage van de beelden en life -styles die door de massamedia over een satnenleving 
worden uitgestort. Nu zal dat zeker niet voor alle deelnemers aan de postmodeme 
samenleving gelden, maar Franky's bestaan in de Icieren en spleten van de Nederlandse 
samenleving rechtvaardigt zeker een verdere verkerming van dit gedachtengoed. 

Al de bier genoemde denkers berichten tevens over het onbehagen in die post-
modeme bestaansconditie. Doordat mensen niet langer !airmen ontkomen aan het 
geloofskaralcter van hun overtuigingen neemt de vertwijfeling over waar ze nog werkelijk van 
op aan kunnen toe (Faubion 1988). "Given the growing multiplicity, contingency, and 
apparent ftmgibility of the identities available to persons in the contemporary world, there is a 
growing sense of radical social uncertainty about people, situations, events, norms, and even 
cosmologies" zegt Arjun Appadurai (1998). "To the resident of the postmodern world, all 
beings appear in the modality of simulacra", meent ook Bauman. Torgovnick spreekt over de 
gevoelens van vervreemding, ontworteling, onzekerheid en existentiele Angst die door die 
situatie worden gegenereerd (Torgovnick 1990). Het zijn gewichtige woorden, maar het is op 
dit moment wellicht goed andermaal te herinneren aan de extremiteit van de geweldsdaad 
waar Franky uiteindelijk voor Iciest. Is niet extreme actie een indicatie van extreme 
onzekerheid? Bauman schrijft: 

In the modem world, notoriously unstable and constant solely in its hostility to 
everything constant, the temptation to arrest the movement, to bring the perpetual 
change to a halt, to install an order secure against all further challenges, becomes 
overwhelming and very difficult to resist (Bauman 1998:11). 

Het gestolde Zijn 
Moeten we Franky's daad niet zien als een poging het voortvliedende leven te stollen? 
Werden de rollen, de scenario's en al maar wisselende decors hem te veel, en werd daarmee 
de verleiding "to arrest the movement, to bring the perpetual change to a halt, to install an 
order secure against all further challenges" onweerstaanbaar? 

Het is een aantreklcelijk altematief voor de gedachte dat Franky's handelen werd 
gedetermineerd door "de Antilliaanse cultuur". Franky liet zich niet leiden door zijn cultuur. 
Dat veronderstelt immers dat Franky's bestaan ferm zou zijn ingebed in een specifiek 
Antilliaanse zijnswijze. Met zijn verhaal over de spin presenteerde hij zich echter als een 
alien, iemand die overal buiten staat, nergens werkelijk deel van uitmaalct. Het eerder 
geschetste beeld van zijn bestaan in Nederland bevestigt die zelfpresentatie. Die situatie lijkt 
hem te beangstigen, hij voelt zich nergens deel van, hij wantrouwt iedereen, klampt zich vast 
een deze of gene, om andermaal los te laten. Dat althans is het beeld dat een ex-vriendinnetje 
in een van de verhoren van hem schetst: 

Franky kan erg lief en behulpzaam zijn. Hij 'can echter ook vreselijk agressief zijn en 
is zeer wantrouwend. Hij vertrouwt werkelijk niemand en denkt dat iedereen er op uit 
is hem te palcken te nemen. Hij is makkelijk te beinvloeden en is in staat om voor 
anderen wat op te lcnappen. Met name de laatste weken gedroeg Franky zich zeer 
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agressief tegenover anderen, ook tegenover mij. Franky is lcnettergek. rk denk dat hij 
een gespleten persoonlijkheid heeft, aan de ene kant zorgzaam en aan de andere kant 
lcnettergek. 

In het licht van die voortschreidende onthechting zou het beter zijn Franky's daad te zien als 
een poging aansluiting te zoeken bij de culturele codes van Antilliaanse jongemannen. De 
ultieme poging. Hij zegt niet langer "ze moeten geen grapjes met me uithalen" maar hij offert 
zijn levenslot aan die opvatting. Ten overstaan van een groep Antillianen — die omstanders 
lijken essentieel bij de mis-en-scene — doodt hij degene die zijn respet had geschonden. 
Daarna: kome wat kome. Anders gezegd: met het lossen van het schot vindt Franky zichzelf 
uit als Antilliaan. Voor een enkel moment kan hij zich ondubbelzinnig Antilliaan weten, voor 
een enkel moment is er geen discrepantie tussen de moraal die hij belijdt en het leven dat hij 
leeft. In deze lezing van het zaakdossier hoeft de gruwel, de extremiteit van de daad niet te 
worden weggemoffeld. Deze draagt juist bij aan de betekenis van de moord. Franky maakt de 
wens zich ondubbelzinnig Antilliaan te weten tot een kwestie van leven en dood. Hij spreelct 
zich niet uit middels het Woord, dat steeds weer inwisselbaar blijkt, hij zoekt geen toegang tot 
weer een nieuw vertoog over wie of wat hij is, maar schrijft zijn geloofsbrieven in een 
existentially unarguable way. 

Een ander aspect dat in de voorgrond van deze zaak speelt, wijst op een andere 
dimensie die in Franky's handelen meespeelt, een dimensie die in tegenspraak lijkt met de 
voorgaande interpretatie. lk doel op het gegeven dat Franky recht in de ogen van Rasta 
schoot. Niet in zijn hart, ook geen ongerichte shoot-out waarbij de kogels in het rond vliegen, 
zoals ik in andere zaken ben tegengekomen, maar kalm en doelbewust in de ogen van zijn 
slachtoffer. Dit gruwelijke detail resoneert met tal van opmerkingen in de literatuur over eer 
en respect, zowel binnen als buiten de Antilliaanse gemeenschap. Van San merkt op dat de 
meeste Antilliaanse jongens die zij sprak naar eigen zeggen uiterst gevoelig zijn voor wanneer 
iemand met hen "problemen" of "ruzie" zoekt. "In de meeste gevallen is een blik of een 
opmerking genoeg om hen in woede te doen uitbarsten" (Van San 1998:173). Van Hulst wijst 
eveneens op het belang van de blik van de Ander waarin het Antilliaanse individu zichzelf 
gespiegeld ziet: "hoe iemand kijken moet, kan of mag, hangt nauw samen met de Antilliaanse 
waardigheid" (Van Hulst 1997:257). Bourdieu benadrukt in zijn studie naar het eerbegrip bij 
de Berbers in Kabylie dat "honor is the basis of the moral code of an individual who sees 
himself always through the eyes of others...". Blok onderstreept de overlapping van de 
letterlijke en figuurlijke uitdrulcking "aanzien". Katz bespreekt het onder ghetto-bewoners 
veelgebezigde "watchulookinat?". Maar Franky geeft Rasta niet meer de ruimte om zijn 
"watchulookinat?" te beantwoorden. Hij richt de loop van zijn riotgun op Rasta's ogen. Die 
ogen zullen hem nooit meer aankijken, die ogen zullen nooit meer zeggen wat hij is, wat hij 
zou moeten zijn, wat hij zou willen zijn, wat hij zou kunnen zijn. "Eindelijk vrij", zou Franky 
direct na afloop van de moord tegen Camilla hebben gezegd. Misschien waren die woorden 
wel bovenal aan zichzelf gericht. 

II( ben er nog niet echt uit hoe deze declaratie van volstrekte individuele soevereiniteit 
zich verhoudt tot de existentiele keuze Antilliaan te zijn. Je kunt redeneren dat die 
individuele autonomie ook op de Antillen een cultureel ideaal is, en dat er zodoende geen 
tegenspraak is met mijn eerdere beweringen. Maar dan weet ik mezelf toch al te zeer verleid 
door de wens een logisch, intern consistent verhaal te produceren — een wens waar de 
werkelijkheid zich als gewoonlijk niets van lijkt aan te trelcken. 

De gedachtenlijn vervolgd: Georgiers in Zwolle 
lk heb Franky's dossier geInterpreteerd als een poging om de verwarring van een anomisch 
bestaan in te ruilen voor existentiele duidelijkheid: de dader maakt een keuze voor het 
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Antilliaan zijn en schrij ft zijn geloofsbrieven in de lcrachtige, absolutistische taal van moord. 
In het dossier van de moord op de Georgier Bata U. trof ik een ander treffend voorbeeld van 
wat Wendy James in haar gelijknamige bundel opstellen The Pursuit of Certainty (1995) heeft 
genoemd. lk wil deze uiteenzetting afronden met een presentatie van deze zaak om te laten 
zien op welke manier de hierboven gepresenteerde gedachten in een volstrelct andere setting 
tot inzicht lumen leiden. 

Anomie lijkt voor de betrokkenen die in deze zaak figureren — alien asielzoekers uit 
Georgie — een te zwaldce uitdruklcing. Zelden lcwam ik een treuriger voorbeeld onder ogen 
van totale ontworteling. Afgesneden van hun land van herkomst, en "uitgeprocedeerd en 
verwijderbaar" — zoals de betroldcenen in de Mlle, ambtelijke taal van het dossier worden 
opgevoerd — lijkt zelfs Franky's optie voor deze Georgiers nauwelijks uitkomst te bieden. 

De actoren in het drama dat zich in juni 1996 voltrelct zijn de bewoners van een 
woning in een winderige uithoek van Zwolle. Twee van hen komen uit de hoofdstad Tbilisi, 
een uit de opstandige provincie Abchazie, een uit Leningrad. Ze maakten het uiteenvallen van 
de Sovj et Unie mee, en de afsplitsingsoorlogen in eigen land. Ze lcregen de grote leugen van 
de communistische ideologie te verwerken, en leerden de teleurstellingen van de 
vrijheidsdroom kermen. Ze verloren directe verwanten door oorlogsgeweld, door zielcte, door 
de verloedering van hun land, door de overal opduikende criminaliteit. In het Westen zou het 
beter zijn. 

Neem Oleg G. In april 1994 lcwam hi] naar Nederland op een toeristenvisum, 44 jaar 
oud. "Het was een toeristische reis, maar van de 35 personen hebben zich dertig personen 
aangemeld als vluchteling", zei hi] in een verhoor. Echt politieke problemen had hij niet, gaf 
hij toe. Het was simpelweg moeilijk te leven in Georgie, hi] wilde graag een nieuw leven 
beginnen in Nederland en had gedacht dat dat als beeldend lcunstenaar zou moeten lukken. 
Later zou hij dan zijn vrouw en dochters laten overkomen. Het fiep allemaal anders als 
gehoopt. Een jaar na aankomst was Oleg G. niet alleen uitgeprocedeerd maar ook zwaar 
verslaafd aan de herolne. Hij nam zijn intrek in de woning, waar hi] andere Georgiers kende 
die net als hijzelf gebruikers waren. Iosif I., een ingenieur civiele bouw van 29, kende hi] nog 
van zijn reis naar het Westen. "Maar ik heb niet veel op met Oleg", zei deze Iosif, "Het is tech 
niet iemand van mijn leeftijd, we reisden enkel met dezelfde reisonderneming, dat is alles". 
Shamil K., een Abchazier van 24, en het latere slachtoffer Bata U. , een uit Leningrad 
afkomstige Georgie; leerde hij in het AZC kennen. 

In de woning heerste een gewelddadige klimaat. Bata U. dealde in drugs en was de 
enige die over veel baar geld beschilcte. Hij zou zich in Leningrad met afpersingspraktijken 
hebben verrijkt, en met 20.000 dollar naar Nederland zijn gekomen. Iosif I. verklaarde over 
het sla.chtoffer: 

Daar ik Bata niet kende heb ik samen met andere Georgiers in Nederland gebeld naar 
vrienden en kennissen in Georgie. Die vertelden mij dat Bata een zware crimineel was 
— een Qurdi — en dat ik moest proberen vriendjes met hem te blijven. Bata zou 16 jaar 
in de gevangenis hebben gezeten. Hi] zei niet waarom. Wel staat hij in een boek over 
de Georgische maffia dat ik heb. Dat is een boek met foto's en beschrijvingen van 
Georgische maffia leden uit de KGB archieven. In dit boek staat ook een foto van Bata 
U. van twintig jaar geleden. Bata heeft de uitgever van het boek moeten betalen om 
niet ook zijn naam in het boek te zien verschijnen. 

Bata werd door getuigen als de huistiran omschreven. Het was een man waar niet mee te 
spotten viel. Hij liet een ieder de vele littekens op zijn lichaam zien, schepte op over zijn 
criminele verleden, zijn lange verblijf in een Russische gevangenis. Te pas en te onpas sloeg 
hi] de andere bewoners. Iedereen was bang voor hem. Iedereen wist ook dat hi] een groot mes 
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verborgen hield tussen de kussens van een stoel op zijn slaapkamer. Maar Bata was ook 
degene die geld had. En drugs, waarvan hij niet alleen veel gebruikte, maar ook veel gratis 
weggaf. Als Oleg hem weer eens hielp om op zijn lichaam een nog niet-gehavende ader te 
vinden om de heroine in te spuiten, Icreeg hij meestal ook wat stuff. Bata had de anderen ook 
nodig om te tolken. "Hij spreekt alleen Russisch en Georgisch", zei Iosif in een van de 
verhoren. "Alleen goede morgen en goede middag kent Bata in het Engels en Nederlands, 
meer niet..." 

Op een dag ging het fout. Bata zou Shamil geld hebben geleend, en eiste dat op korte 
termijn terug. "Als ik het zaterdagavond om 12 uur niet heb, vermoord ik je", zou hij eraan 
toegevoegd hebben. Uit de verhoren valt het volgende scenario te destilleren. 

Op zaterdagmiddag hadden Oleg, Shamil en Bata drugs gebruikt in de woonkamer van 
de woning. Iosif was er ook, maar ontkende drugs te hebben gebruikt. Rond etenstijd ging 
Bata naar boven, naar zijn kamer. Shamil maakte wat te eten: lever. Toen hij de stulcken lever 
had aangebraden vroeg hij aan Oleg of deze even op de pan wilde letten. Ook Shamil ging nu 
naar boven. Niet lang daarna hoorden Oleg en Iosif drie doffe klappen. "Ik kwam Bata's 
kamer binnen en hij vroeg me hem drugs in te spuiten", zei Shamil in een van de latere 
verhoren. 

Hij wees me de plek op zijn onderbeen waar ik hem in moest spuiten. Toen dat niet 
lukte begon Bata te vloeken en te schelden. Hij sloeg me, en hij riep "neuk je moeder". 
Dit is in onze cultuur een grote belediging. Alle Georgiers vinden dit een 
verschrilckelijke uitdrulcking. Het is de ergste belediging die we kunnen krijgen. Door 
de klap was ik gevallen. Ik heb toen tegen Bata dezelfde belediging gezegd. lk deed 
dit in een spontane reactie. Ik deed dit zonder na te denken. Bata heeft toen zijn mes 
gepakt en deed de deur van zijn kamer op slot. Hij riep dat hij me zou vermoorden. 

Shamil had toen een bijl gepakt die onder een lap op de stoel lag en Bata drie maal op het 
achterhoofd geslagen. Daarna heeft hij Bata met diens eigen mes in de keel gestoken, en 
omdat hij het slachtoffer nog hoorde rochelen nog een paar keer in de hartstreek. Iosif 
verklaarde: 

Oleg en ik werden door Shamil naar boven geroepen. Ik zag dat Bata op bed lag en 
verwondingen had in de hartstreek. Oleg heeft Bata's pols gevoeld en geconstateerd 
dat hij dood was. Shamil zei toen dat hij Bata in het hart had gestoken om marteling te 
voorkomen, maar dat het hem niet echt gelukt was. Hieruit maakte ik op dat Shamil de 
moordenaar was. Later heeft Sharnil drugs van de kamer van Bata gehaald en hebben 
hij en Oleg dat samen gebruikt. Shamil bedacht dat we maar een verhaal over twee 
Russen moesten verzinnen die Bata waren komen opzoeken, dan zou het lijken op een 
afrekening van de Russische maffia. Shamil en Oleg werden helemaal stoned. Om de 
beurt gingen ze naar boven om te zien of Bata nog wel dood was. 

Net als Franky's zaak, zou ook deze moord geduid kunnen worden als een moorddadige 
geloofsbrief, een zich drastisch bekennen tot een culturele code. De dader verklaart zijn 
handelen immers letterlijk met verwijzingen naar "beledigingen die we in onze cultuur niet 
over onze kant kunnen laten gaan". Ook andere betroldcenen verwijzen herhaaldelijk naar de 
do's & don't's van de Georgische onderwereld, als zou het daar gaan om een streng 
gereglementeerde subcultuur. lk weet te weinig van Georgie om die opmerkingen naar waarde 
te schatten. Wel weet ik dat de wereld waar zij met dit soon opmerkingen naar verwijzen er 
niet meer is voor de betrolckenen in Zwolle, en dat er bitter weinig voor in de plaats is 
gekomen. Bovendien mist deze zaak het theatrale van de zaak in Den Helder: waar Franky 
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zijn daad verricht ten overstaan van een publiek van Antilliaanse omstanders, is de 
mededeling die Shamil middels zijn moord produceert primair aan zichzelf gericht. lk kan me 
dan ook Met aan de indruk onttreldcen dat de verwijzingen naar "typisch Georgische 
gebruiken" gelegenheidsargumenten zijn, pogingen om de daad voor de verbalisanten (en 
wellicht voor zichzelf) in een betekenisgevend kader te plaatsen. De gapende leegte in het 
bestaan van deze mannen lijkt me een veel overtuigender vertrelcpunt am de moord te 
begrijpen. 

Achter de maskers 
heb eerder al aangegeven dat het niet overdreven is te stellen dat deze Georgiers in een 

volstrelct niemandsland terecht zijn gekomen. Ze zijn uitgeprocedeerd maar laumen Met terug: 
omdat ze bang zijn, omdat ze verslaafd zijn. Nederland is hen vreemd. Ze lijken geen 
weerstand te lcurmen bieden aan de aantrelddngslcracht van het eigene en bekende (niet 
onbegrijpelijk als je je dagen slijt in de desolate treurigheid van een asielzoekerscentrum of 
een Zwolse buitenwijk waar niets je bindt). In de marges van het dossier wordt zichtbaar hoe 
ze voortdurend op zoek zijn naar Georgische lotgenoten in asielzoekerscentra. Ze vieren 
vetjaardagen samen en Georgische feestdagen. Ze bieden ellcaar onderdak. In zekere zin 
hebben ze Georgie nooit verlaten. 

Maar in het zoeken naar houvast in dat wat men kent en herkent is er tegelijkertijd de 
voortdurende confrontatie met de schijn van die herketming. Zo zegt Iosif in een van de 
verhoren. 

Hier in Nederland vertrouw ik van de Georgiers helemaal niemand. lk heb deze 
Georgiers in Nederland ontmoet en ken hun verleden Met. 

Iedere keer zoekt men elkaar maar weer op, om vervolgens vast te stellen dat ook deze 
mensen vreemden zijn, dat het label Georgier — in afwezigheid van familie en oude vrienden, 
de mensen waar de gedachte "hier hoar ik thuis" zijn betekenis aan ontleent — weinig tot niets 
inhoudt. 

Wat ben je nog in zo'n bestaan waar werkelijk iedere illusie is gebroken? Wat ben je 
nog wanneer het droomgehalte van het hele bestaan zo onbarmhartig aan het licht is 
gekomen? Wanneer desintegratie het Leitmotif in je leven is geworden, en enkel de roes van 
zware verdovende middelen nog een schijn van samenhang kan bieden? Waar kan het Ego 
zich in zo'n toestand nog op gronden? 

In zijn onderzoek naar de betekenissen van geweld in een Braziliaanse stad, waar 
grote delen van de bevollcing eveneens een gevoel van bestaansrecht ontberen, aangezien zij 
op geen enkele miner in staat zijn hun leven in de zin- en betekenisgevende structuren van de 
samenleving onder te brengen, laat Daniel Touro Linger zien hoe moord een manier wordt 
waarmee mensen zichzelf op het "programma van de wereld" kunnen zetten. 

By expelling at someone else, by relegating another to the scrap heap through an 
untnistakablky self-assertive, dismissive, and countemormative action, one is, in the 
logic of the system, making a claim to personhood, to a right to be respected, a right to 
exist that, paradoxically (...) consists precisely in exemption from puportedly 
universal laws, regulations and moral structures (Linger 1992:242). 

Moord is in Linger's lezing "a way to make oneself heard ... an irrevocable, if horrifying, 
existential declaration" (ibid.). Arjun Appadurai gaat in zijn analyse van de excessen die veel 
inter-etnisch geweld kenmerken nog een aantal stappen verder in de duiding van moord. In 
Death Certainty. Ethnic Violence in the Era of Globalization (1998) verbaast hij zich over de 
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vroegere nabijheid van diegenen die elkaar, bijvoorbeeld in het voormalige Joegoslavid, op 
zo'n gruwelijke manier afslachten: het gaat hier veelal om buren, om vrienden, om collega's. 
Hij vraagt zich af of er een relatie bestaat tussen die vroegere intimiteit en de geperverteerde 
intimiteit van verminkend en/of seksueel geweld. 

Fundamentalistisch nationalisme en de vurige opleving van etnische 
identiteitsconstructies, zegt Appadurai, onderstrepen en verabsoluteren het verschil tussen 
mensen. Juist omdat het bekenden waren die zich nu opeens onder een ander label hebben 
geschaard (...werden geschaard, zich hebben laten scharen) treedt het schijnkarakter van de 
gelabelde, geclassificeerde wereld aan het licht: ik dacht dat ik wist wie ik voor me had, maar 
ik heb me danig vergist. We zijn hier terug bij de eerder aangehaalde gedachte dat "given 
the...fungibility of the identities available to persons in the contemporary world, there is a 
growing sense of radical social =certainty about people, situations, events, norms, and even 
cosmologies" en Zygmunt Bauman's gedachte dat "...to the resident of the postmodern world, 
all beings appear in the modality of simulacra". Die ervaring dat het bestaan al te duidelijk is 
gegondvest op make -belief, het vervreemdende inzicht dat niets was wat het leek te zijn, geeft 
voeding aan een schrikbeeld dat tevens een wensgedachte kan zijn: "...the idea that social 
appearances are literally masks, beneath which truer, deeper, more horrible forms of identity 
may subsist" (Appadurai 1998:317). De wens om de maskers af te rukken, om het 
bedriegelijke lichaam open te ldieven, te penetreren, teneinde toegang te krijgen tot de 
werkelijkheid die zich daarachter schuilhoudt, kan onweerstaanbaar worden. 

In Appadurai's lezing van inter-etnisch geweld zijn de vroegere intimiteit tussen dader 
en slachtoffer en de gruwelijkheid van de geweldsdaad niet met elkaar in tegenspraak. 
Integendeel: de ontzetting over het bedrog matcht het verlangen zicht te krijgen op dat wat 
dan nog wel echt is. Appadurai kiest voor dit type burenmoord dan ook de term vivisectionist 
violence. 

Aan de Zwolse moordzaak lijken vergelijkbare achtergronden ten grondslag te liggen 
als aan de Joegoslavische, Ruandese en Indiase voorbeelden rond welke Appadurai zijn 
argument ontvouwt. Het gmeiende gevoel van onzekerheid betreft hier niet zozeer de 
gemaskeerde etnische Ander, als wel de volksgenoot die niet meer kan verhullen dat ook hij 
een Ander is. Ook hier is het denkbaar dat het buitensporige geweld, dat iedere doelmatigheid 
ver voorbij schiet, geduid kan worden als een uithalen naar het masker, een poging door te 
dringen naar jets dat authentiek is, jets dat zich onttrekt aan het bedrieglijke spel van de 
labels, jets waar men in laatste instantie van op aan kan. 

Tenslofte 
Ik realiseer me dat dit een ongebruikelijke lezing is van een moordzaak, en pretendeer niet 
meer dan een alternatief toe te voegen aan de vele invalshoeken die er zijn om over 
moordzaken na te denken. Vertrekpunt bij mijn analyse was het besef dat moord altijd een 
existentidle daad is, om niet te zeggen: de meest existentidle daad. In deze poging om een 
tweetal gruwelijke moordzaken te duiden heb ik getracht dat besef voor in mijn gedachten te 
houden. Daannee werd een opmerkelijk contrast zichtbaar. In een situatie van volledige 
anomie, van niet-meer-weten zochten deze daders hun toevlucht tot de enige zekerheid die het 
leven te bieden heeft: de dood. Dat fundament lieten Franky en Shamil zichzelf op 
dramatische wijze zien. Ik kan niet nalaten er op te wijzen dat de Zwolse rechercheur die ik in 
de inleiding aanhaalde precies dat zei toen ik de foto's van Franky's slachtoffer onder ogen 
kreeg. "Ja, van binnen zien we er heel anders uit". 
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Tot slot 

In dit boek zijn moorden onderzocht die blijkens opgave van de politie voor het label 
liquidatie in aanmerking kwamen. In alle politieregio's werd een zoekvraag uitgezet met als 
doel een overzicht te krijgen van de mogelijke liquidaties die in de periode 1993-1997 
plaatvonden. Van de 223 aangeleverde zaken werden 55 dossiers bestudeerd en waar mogelijk 
werden de zaken met rechercheurs doorgesproken. Die inventarisatie en verkenning leerde dat 
achter het label liquidatie een bonte verscheidenheid van moordzaken schuilging. In het 
bestand figureerden verschillende (etnische) groepen, konden zowel lokale, landelijke als 
internationale settings worden aangewezen, vielen tal van modi operandi te onderscheiden en 
speelde een keur van verschillende motieven een rol. 

Ik heb er in dit onderzoek voor gekozen de uniciteit van de individuele gevallen en de 
verscheidenheid van het totale bestand bij mijn bespreking van de bestudeerde zaakgevallen 
in beeld te houden. Een eerste overweging die daarbij een rol speelde was dat er nog maar 
nauwelijks wetenschappelijk onderzoek is verricht naar het verschijnsel liquidatie. Daarmee 
achtte ik een exploratieve benadering van het onderwerp, waarbij het onderzoeksmateriaal de 
ruimte werd gelaten om "voor zichzelf te spreken", te verkiezen boven de onderwerping van 
de aangeleverde dossiers aan een op voorhand geformuleerde strakke definitie. Verder toonde 
een verkenning van het begrip liquidatie aan dat er bepaald geen overeenstemming is over wat 
een liquidatie nu eigenlijk is. Het door en door interpretatieve karakter van het begrip 
rechtvaardigde de beslissing dat ook het benoemingsproces waarin een dode-man-in-een-
parkeergarage wordt getransformeerd tot een slachtoffer-van-een-liquidatie deel van het 
onderzoek moest zijn. 

Waar liquidaties niet eerder onderwerp van wetenschappelijke beschouwing waren, is er wel 
veel gezegd en geschreven over de rol van geweld in de georganiseerde criminaliteit. De 
meest voor de hand liggende eerste stap in de duiding van de voorliggende moordzaken was 
dan ook te bezien hoe de onderzoeksgegevens die ik had verzameld zich verhielden tot 
datgene wat er door criminologen over crimineel geweld naar voren is gebracht. 

In gangbare verklaringsmodellen krijgt het geweld in de georganiseerde misdaad een 
marktregulerende werking toegedicht; geweld wordt bovenal gezien als een instrument in 
handen van rationeel calculerende ondernemers op de markt in illegale goederen en diensten. 
Waar crirninele ondernemers geen toegang hebben tot onafhankelijke justitiele instellingen 
om hun conflicten te beslechten en hun handel te reguleren zou geweld dit vacuum opvullen. 
Geweld zou verder een cruciale rol spelen in het vestigen of handhaven van 
monopolieposities en in het afdwingen van loyaliteit aan de groep. 

Bij die visie vielen de nodige kritische kanttekeningen te plaatsen. Een van de 
bezwaren was dat het begrip geweld in de meeste beschouwingen Met of nauwelijks werd 
gedifferentieerd. Dit onderzoek leerde dat zulks noodzakelijk is. De dreiging met geweld, of 
het daadwerkelijk toebrengen van lichamelijk letsel als "waarschuwing" aan het aches van 
loslippige kompanen, of partners-in-crime die malversaties plegen kan zeer wel tot gevolg 
hebben dat deelnemers aan een crimineel project in de pas blijven lopen of (in een enkel 
geval) concurrenten hun heil in een ander segment van de markt zoeken. Maar juist waar het 
moord betreft, bleek een instrumentele duiding van het geweldsgebruik van misdadigers 
onbevredigend. Bij de meeste moorden die in het kader van dit onderzoek zijn bestudeerd viel 
de "winst" nauwelijks te reconstrueren in termen van een ondernemerslogica. In veel dossiers 
kon slechts worden vastgesteld dat de betrokkenen door het plegen van een moord een 
probleem voor zichzelf en hun illegale onderneming hadden gecrederd in de vorm van 
onwelkome aandacht van de politie. Bovendien werd er in de verhoren van verdachten en 
directe getuigen van een moord voortdurend gerept over motieven die in het domein van de 
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moraal en de emotie gelegen zijn: eer, wraak, een zich verraden voelen, gekwetste trots, 
paniek en angst zouden volgens betroklcenen een grote rol spelen in de geweldsuitbarstingen 
in het milieu. Dergelijke bevindingen waren aanleiding op zoek te gaan naar een altematieve 
benadering om de voorliggende moordzaken te duiden. 

Moord is nooit alleen een middel om een doel te bereiken. Het is 66k een betekenisvolle 
handeling. De motieven voor een moord kunnen daamiee even zozeer op het vlak van 
betekenis gevonden worden als op het vlak van zakelijke doelgerichtheid. Om die 
betekenissen op het spoor te komen kon ik niet volstaan met een schets van de inbedding van 
een moord in een veld van criminele activiteiten. Zo'n bilk vanuit een vogelvluchtperspectief 
diende te worden gecomplementeerd met een actor-perspectief, waarbij serieus aandacht werd 
geschonken aan de subjectieve beleving van criminele werelden. Vanzelfsprekend Icon het 
daarbij enkel gaan om een reconstructie van die subjectieve beleving. Gegevens uit de 
dossiers en de kennis die in relevante studies uit de criminologie, antropologie, sociologie en 
sociale-psychologie werd aangereilct vormden daarbij het richtsnoer. Dit heeft geresulteerd in 
een sterk essayistische studie waarin weinig wordt bewezen, maar waarin werd gestreefd 
plausibele verklaringen aan te dragen, nieuwe gezichtpunten te openen, veronachtzaamde 
aspecten van dit type moord opnieuw op de onderzoeksagenda te zetten en nieuwe impulsen 
te geven aan een voortgaand debat over het verschijnsel liquidatie. 

Een van de meest opvallende aspecten die bij die reconstructie naar voren lcwam ben ik in de 
loop van het onderzoek "de problematiek van het niet-zeker-weten" gaan noemen. Dit niet-
zeker-weten is in wezen de subjectieve pendant van een bevinding waar criminologen de 
afgelopen decennia steeds vaker op hebben gewezen: samenwerkingsverbanden tussen 
misdadigers zijn niet die strak hierarchisch georganiseerde, maffia-achtige organisatie die we 
er lange tijd in hebben willen zien, maar hebben veelal een fluide en ad hoc karakter. Dat 
beeld lcwam ook sterk naar voren in de door mij bestudeerde dossiers. Duidelijk werd dat 
criminele ondememers (steeds vaker) zaken moeten doen met partners met wie zij slechts 
zwalcke of geen vertrouwenrelaties hebben opgebouwd. In hoeverre het bier gaat om de erosie 
van een voorheen hechter gestructureerde onderwereld of enkel om de correctie op een 
voorheen onjuist perspectief is maar de vraag. Duidelijk is wel dat gebrek aan kennis over (en 
vertrouwen in) de verschillende, samenwerkende partijen wordt versterkt door twee factoren 
die zich met name in het huidige tijdsgewricht doen gelden: de toenemende 
intemationalisering van criminele activiteiten en de toestroom van nieuwkomers op de 
criminele marIct. 

In de subjectieve beleving van misdadigers zijn dit factoren die een gevoel van 
onzekerheid onderstrepen en uitvergroten. Iedere risicoafweging bij een crimineel project stelt 
misdadigers voor de vraag of de partijen met wie moet worden samengewerlct hun afspralcen 
zullen nakomen, of ze hun beloftes over geheimhouding naar derden gestand zullen doen, en 
of er van de individuele deelnemers loyaliteit kan worden verwacht. Maar wat kan de grond 
voor dat vertrouwen zijn als men te maken heeft met kortlopende samenwerkingsverbanden in 
wisselende samenstellingen? Wat blij ft er over van de loyaliteit en de geheimhoudingsplicht 
als na de misdaad ieder zijns weegs gaat, en het gezamenlijke belang is verdwenen? En hoe 
houdt men controle over de gang van zalcen warmer een drugslijn zich over verschillende 
landen uitstrekt? In verschillende studies is gerapporteerd hoe misdadigers dit probleem 
trachten op te lossen, en de bloei van de handel in illegale goederen en diensten laat zien dat 
velen don min of meer in slagen. In dit onderzoek naar liquidaties werd ik — uit de aard der 
zaak bovenal geconfronteerd met het falen van die pogingen. Dat falen kwam primair tot 
uitdrulcking in de moorden zelf. Daarnaast spraken ook de eindeloze geruchtenstromen en 
verdachtmalcingen die een moord losmaakt, alsook de omvangrijke beschermingsmaatregelen 

127 



die misduligers treffen van een grote onzekerheid omtrent de bedoelingen van anderen. Het is 
in dit verband goed te onderstrepen dat dit onderzoek bovenal een kermismaking was met de 
schaduwzijde van criminele werelden. Het beeld dat in dit rapport werd geschetst is daarmee 
over de gehele linie wellicht te somber uitgevallen (zo we het falen van misdadige strevingen 
als "somber" willen betitelen). De focus op bedrog, conflict en dodelijk geweld liet echter wel 
zien hoezeer onzekerheid en onderling wantrouwen de stemming in criminele werelden 
bepalen, en hoe gemakkelijk samenwerking in geweld kan omslaan. Een nader onderzoek hoe 
dit gegeven van invloed is op het doen en laten van individuele misdadigers is dan ook niet 
enkel relevant voor de voorliggende zaken, maar attendeert op problemen die in elk crimineel 
project kurmen opspelen. 

Ik heb betoogd dat uitspraken over de regulerende werking van geweld op de criminele 
marktplaats maar al te vaak zijn gebaseerd op beweringen over (het waarom van) een moord 
die achteraf werden gedaan. Ook dit onderzoek leerde dat misdadigers zich in die post facto 
speculaties vaak in zakelijke termen uitlaten over het motief van een afrekening. Het gaat 
echter niet aan om beweringen die achteraf werden gedaan terug in de tijd te plaatsen, om ze 
vervolgens als intentie van de moordenaar of opdrachtgever te beschrijven. Anders gezegd: 
dat misdadigers (en criminologen) doende zijn een moord op te tuigen als ging het hier om 
een puur zakelijke, rationele beslissing is een interessant gegeven, maar dat zegt verder 
weinig over de directe aanleiding tot een moord. 

Wat zeggen die post facto speculaties dan wel? De dossiers die ik heb bestudeerd laten 
zien dat iedere nieuwe liquidatie in het milieu een geruchtenstroom op gang brengt over het 
motief van de moord. In getuigenverhoren, in CID-notities, (en aan de toog van het 
onderwereldcafe zal het ongetwijfeld niet veel anders zijn) worden alle bekende of vermoede 
misstappen van het slachtoffer opgerakeld en als mogelijke aanleiding tot de moord in 
overweging genomen. Ook de misdaadjournalistiek blaast hier haar deuntje mee. Met grote 
stelligheid worden verklaringen geponeerd over de "logica" van de moord, over de regels en 
normen die het slachtoffer zou hebben overschreden, of over hoe onheuselijk de dader was 
bejegend door het slachtoffer die daarom zijn "verdiende loon" had gekregen. In die 
speculaties passeren talloze do's & don'ts de revue, als was de onderwereld een streng 
gereglementeerde gemeenschap. Tegelijkertijd weten we -- en weten ook misdadigers dat 
het regime waar de onderwereld aan is onderworpen niet dat van een quasi-rechtstaat is, waar 
bepaalde overtredingen bepaalde gewelddadige sancties tot gevolg hebben. Er is in het milieu 
geen vastomschreven pakket van sanctiemaatregelen voor handen, er is geen strafmaat waar 
iedereen zich aan houdt, er is geen bindende jurisprudentie op grond waarvan de redelijkheid 
van een straf kan worden bepaald. Bedrog en verraad wordt soms zwaar afgestraft, soms 
helemaal met. Het geweld is daannee een vrij zwevende Icracht, grillig en onberekenbaar, en 
juist daardoor overal. 

In het licht van dit niet-zeker-weten krijgen de post facto speculaties over het motief 
van een moord een andere betekenis. Het gegeven dat de participanten in het criminele milieu 
druk doende zijn een gepleegde moord van een "logische", zakelijke achtergrond te voorzien 
moet bovenal worden opgevat als een poging de dreiging van willekeurig geweld te 
beteugelen: het zijn bezweringsformules om het gevaar af te wenden. Wanneer men de 
speculaties op hun inhoud onderzoekt belooft iedere speculatie dat de willekeur slechts schijn 
is, dat er een strak oorzakelijk verband bestaat tussen een bepaalde misstap en een bepaalde 
straf. Neem de getuige die op ferme toon beweert dat misdadiger X. om het leven kwam 
omdat hij een informantenrol zou hebben gespeeld voor de politie. Ook die getuige weet in de 
meeste gevallen niet welke motieven werkelijk tot de dood van X. hebben geleid. Maar 
waarheidsvinding in strikte zin is met waar het deze gissende getuige om te doen is. Wat we 
zien is dat hij zich de moord als het ware toedigent, als bouwsteen gebruikt in zijn constructie 
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van een normenstelsel ("Bij ons geldt: je praat niet met de politie, want dan ga je eraan. ICijk 
mar wat er met X. is gebeurd"). Door een vrijzwevende norm vast te koppelen aan de moord 
op een crimineel krijgt die opvatting een krachtige onderbouwing van angst ("we weten hoe 
het met X. is afgelopen") en existentieel gewicht ("zwijgen is een kwestie van leven en 
dood"). 

Het beeld van de misdadiger als homo economicus, voor wie moord enkel en alleen 
een instrument is om zijn zakelijke belangen veilig te stellen, is mede ontstaan doordat de 
beweringen die misdadigers achteraf over een moord produceren te gemaldcelijk zijn 
overgenomen. Het is begrijpelijk dat criminologen die criminaliteit primair als economisch 
verschijnsel willen zien aan de haal gaan met dergelijke uitlatingen. Maar het is ook goed te 
weten dat we bij deze uitlatingen vooral te maken hebben met dat wat ik in deze studie 
mimese heb genoemd. Ms we waamemen dat een misdadiger zichzelf ten tonele voert als 
calculerende ondememer die met moord een marktstrategie volgt, bevinden we ons al volop 
in de imaginaire ruimte van het niet-zeker-weten, war een werkelijkheid die ieder systeem 
lijkt te ontberen wordt afgeschermd met klare voorstellingen over de onderwereld. 

Deze interpretatie doet overigens weinig afbreuk aan de gedachte dat dodelijk geweld 
noodzakelijk is om de georganiseerde misdaad draaiende te houden. Het werkt alleen anders 
dan tot nu toe werd aangenomen. War het de regulerende werldng van moord betreft doet het 
er in wezen niet zoveel toe wat het uiteindelijke motief voor een moord was. Van belang is 
dat er weer een dode is gevallen. Van belang is dat het geruchtencircuit die moord in post 
facto speculaties in verband brengt met al dan niet vermeende rnisstappen van het slachtoffer, 
of met de reputatie van een individu of groepering. Van belang is dat een altijd aanwezige 
doodsdreiging bewaarheid werd. 

Met de ontmanteling van een al te eenzij dig beeld van de crimineel als calculerende 
ondememer werd ook de weg geopend om andere, sterk veronachtzaamde aspecten van 
liquidaties in de analyse te betreldcen. lk heb er op gewezen hoe vaak moorden in verband 
werden gebracht met lcwesties rond eer en wraak. Dergelijke verwijzingen zijn vaak 
weggewuifd met populaire aannames over criminelen als "heetgebakerde" en "opvliegende" 
types, of afgedaan als de culturele eigenaardigheid van bepaalde etnische groepen. Met 
dergelijke voorstellingen van zaken wordt het onderzoek echter al opgegeven war het zou 
moeten beginnen. 

Ik heb ktumen laten zien dat gevoeligheden rondom eer en de zucht tot wraak (en de 
gewelddadige scenario's die in die begrippen besloten liggen) weinig te malcen hebben met de 
persoonlijkheidsstructuur of etnische herkomst van de betrokkenen, maar voor iedere 
misdadiger noodzakelijke gedragsdisposities zijn die wortelen in wat ik een "regime van 
terreur" heb genoemd. 

Ook de term "regime van terreur" (waarvan de subjectieve pendant een "regime van 
angst" genoemd kan worden) verwijst naar de ondoorzichtigheid van criminele werelden en 
de onberekenbaarheid van het geweld. Het dilemma war misdadigers zich voor gesteld zien 
kan niet scherp genoeg worden getekend: de handel in illegale goederen en diensten 
schreeuwt om overzicht, om houvast, om een duidelijk en helder weten met wie je te maken 
hebt, wat je van die ander kan verwachten, welke stappen gepast zijn en welke niet. Grip 
houden op de loop der gebeurtenissen is immers vaak een zaak van levensbelang; de stappen 
die men zet latnnen het verschil tussen vrijheid of gevangenisstraf, of tussen leven en dood 
betekenen. Mar het is al herhaaldelijk opgemerkt: de omstandigheden van het milieu bieden 
allesbehalve de gewenste duidelijkheid. In zijn pogingen tot een risicoafweging te komen, in 
zijn wens tot regievoering om zo een doodsdreiging af te wentelen heeft een misdadiger vaalc 
niet veel meer in handen dan vermoedens, hypotheses en geruchten. 
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Antropologische studies over groepen die onder een regime van terreur leven, leren 
dat in een situatie waar niet-zeker-weten is gekoppeld aan de voortdurende dreiging van dood 
en geweld angst al snel de souffleur wordt. Ook voor het Nederlandse criminele milieu kon ik 
beschrijven hoe angst de perceptie van de werkelijkheid vertekent. Niet dat wat is, maar dat-
wat-zou-kunnen-zijn vormt het richtsnoer voor het handelen van misdadigers. Worst case 
scenario's worden, in hun extremiteit, een aantrekkelijk uitgangspunt: stellingen van het type 
"laten we er maar van uitgaan dat iedereen er op uit is je (een oor aan) te naaien" bieden 
tenminste nog enig houvast. Het is niet moeilijk om je voor te stellen hoe de angst escaleert 
wanneer mensen grip op de werkelijkheid proberen te houden met een op hol geslagen 
verbeeldingslcracht. In al die zwaar beveiligde woningen, imponerende schietwapens, 
kogelvrije vesten, spiegelende zonnebrillen, afluisterapparatuur onder het echtelijk ledikant, 
en poses van viriele onaantastbaarheid werd een voortsmeulende paniek zichtbaar. 

Het gebleken belang van motieven als eerschending en wraak moet worden begrepen 
in samenhang met de vertekende werkelijkheidsbeelden die een regime van angst voortbrengt. 
In een regime van angst zijn mensen in extreme mate op zichzelf teruggeworpen. De pose van 
een man-van-eer, die zijn publieke reputatie van gewelddadigheid (zijn "aanzien") zorgvuldig 
koestert en cultiveert, is een van de weinige beschermende pantsers waarachter het Ego zich 
kan terugtrekken. De gevoeligheid voor beledigingen wordt daarmee begrijpelijk. Wat de 
beledigende partij doet is de pose van onaantastbaarheid als pose onthullen. Dat kan door de 
poseur voor een slappeling uit te maken, maar vaker voelt de poseur zich simpelweg niet 
serieus genomen door kompanen die hun schulden niet terugbetalen, hun afspraken niet 
nakomen, nep-produkten verkopen, of— in enkele gevallen — amoureuze relaties aanknopen 
met zijn vrouw. Al dit soort incidenten gelden als een aantasting van de zorgvuldig 
opgebouwde pantsering. De belediging suggereert immers dat ook die gewelddadige reputatie 
met meer was dan een hypothese, een vermoeden, een gissing, een gerucht. De misdadiger die 
door een publieke belediging zijn gezicht verliest, verliest dan ook meer dan zijn aanzien: hij 
verliest zijn laatste bastion van veiligheid en houvast. In deze gedachtengang is het niet 
onlogisch dat een belediging of aantasting van iemands eer enkel met geweld gewroken kan 
worden. Verbale replieken op een belediging sorteren geen effect. De poseur kan moeilijk 
gaan staan roepen dat hij "echt wel" zo gevaarlijk is als hij er uit ziet. Hij zou zich er enkel 
nog verder belachelijk mee maken. Enkel in de daad, in de onontkoombare feiten die door 
middel van geweld geproduceerd kunnen worden, kan hij de pose terugwinnen. 

In sociaal psychologische studies over het wraakmotief vond ik een variatie op dit 
thema: ook de wraaklustige wordt gedreven door de wens niet langer de machteloze speelbal 
van de gebeurtenissen te zijn. Wraakgevoelens geven richting en houvast. In wraakneming 
kan men zich eindelijk "oorzaak van gebeurtenissen" weten. 

Populaire voorstellingen over criminelen als heetgebakerde en opvliegende types, of 
over eer en wraak als etnische folklore dienen daarmee te worden verworpen: het gaat hier 
Met om persoonlijkheidskenmerken of culturele eigenaardigheden, maar om 
gedragsdisposities die wortelen in, en voortkomen uit de sociale werkelijkheid waar 
misdadigers zich in bevinden. 

In algemenere zin leert een actor-perspectief met aandacht voor de subjectieve beleving van 
criminaliteit dat misdadigers zich niet enkel hebben te verhouden tot de kwesties waar hun 
criminele activiteiten hen voor stellen. De keuze voor de criminaliteit (zo men al van een 
keuze wil spreken) heeft repercussies voor het totale bestaan van de betrokkenen; het grijpt 
diep in in hun gevoelshuishouding, in hun persoonlijke relaties, het vormt hun opvattingen 
over anderen, over zichzelf, over wat voor pick de wereld is, en wat je daarvan te verwachten 
hebt. Voeg daarbij de in vrijwel iedere studie bevestigde bevinding dat anomie en sociale 
deprivatie toch al bij uitstek de voedingsbodem zijn voor criminele activiteit en het wordt 
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duidelijk dat we hier te maken hebben met een accumulatie van onzekerheden; met mensen 
die op veel verschillende fronten zekerheid, houvast en veiligheid ontberen. Vanuit die optiek 
is moord bovenal een spel met de ondubbelzinnigheid van de dood. De moordpraktijken die ik 
heb beschreven konden steeds in verband worden gebracht met de pogingen van misdadigers 
duidelijkheid te scheppen; soms gaat het daarbij om de toedigening van zoiets 
ondubbelzinnigs als een lijk in een speculatieve genichtenstroom, soms keren mensen zich 
tegen het niet-zeker-weten door een daad te stellen, een onontkoombaar feit te produceren. 

Uiteindelijk kon vanuit deze optiek ook een verband tussen moord en etniciteit worden 
geschetst. De opdra.chtgevers van dit onderzoek hadden mij uitdruldcelijk verzocht in te gaan 
op de vraag in hoeverre het begrip etniciteit opheldering zou lcunnen verschaffen over de 
prominente aanwezigheid van allochtone en buitenlandse groepen in de cijfers over 
liquidaties. Voortdurende discussies over dit onderwerp maken duidelijk dat dit een heikel 
thema is. Ik heb gesuggereerd dat de commotie die al snel opspeelt bij iedere suggestie van 
een relatie tussen etniciteit en (vormen van) criminaliteit deels te wijten is aan een 
veronachtzaming van wat criminoloog Frank Bovenkerk in een verhelderend essay het 	• 
onderscheid tussen directe en indirecte verbanden tussen etniciteit en criminaliteit heeft 
genoemd. 

Bij een onderzoek naar een indirect verband tussen etnische herkomst en criminaliteit wordt 
het etniciteitsbegrip enlcel opgevoerd om een bepaalde groep te benoemen. Er kan dan 
vervolgens worden bekeken in hoeverre er in de geschiedenis van die groep, en de geopolitieke 
en sociaal-econotnische constellaties waar die groep deel van uitmaakt criminogene factoren 
zijn aan te wijzen. Het begrip etniciteit als zodanig heeft hier geen verklarend vermogen. Tegen 
deze beperlcte sociaal-economische en/of geopolitieke invulling van het begrip etniciteit valt 
weinig in te brengen. Ook meen ik dat deze invulling van het begrip etniciteit wel degelijk kan 
leiden tot een beter inzicht in het voorkomen van specifieke delicten bij specifieke groepen. Een 
onderzoekslijn naar de hoge moordfrequenne onder bepaalde etnische groepen zou bijvoorbeeld 
lcurmen worden uitgestippeld langs de gedachtenlijn die ilc in het voorafgaande heb 
gesuggereerd: indien bepaalde groepen bij bepaalde illegale markten betroldcen zijn 
(bijvoorbeeld omdat er het land van herkomst verdovende middelen of wapens worden 
geproduceerd), en als die illegale markten op hun beurt worden geplaagd door de problemen die 
ik als potentieel geweldsverhogend heb aangewezen (de deregulering, onzekerheid en angst die 
optreedt tengevolge van het grensoverschreidende karalcter van de handel; de omvang en 
ondoorzichtigheid van de netwerken die bij de handel betroldcen zijn; en het wantouwen tussen 
de verschillende partijen) zou de hypothese kinmen worden opgesteld dat er birmen zo'n groep 
een preoccupatie ontstaat met de zekerheid die (dodelijk) geweld belooft. In zo'n groep zouden 
er volgens deze hypothese meer liquidaties te verwachten zijn. 

Een onderzoek naar een direct verband tussen etniciteit en liquidaties is veel 
problematischer. In deze opvatting verwijst het begrip etniciteit niet enkel naar de geopolitieke 
en sociaal-economische arrangementen waar een specifieke goep deel van uitmaalct, maar ook 
naar het groepseigene, naar de cultuur van de groep, naar de identiteit van de groepsleden, naar 
dat wat mensen zouden zijn. Tegen die achtergrond is de commode rond onderzoeken die de 
relatie tussen etniciteit en criminaliteit centraal stellen begrijpelijk. Temeer daar ik moest 
vaststellen dat veruit de meeste criminologen zich bedienen van een volstrelct achterhaald, 
gereIficeerd, essentialistisch en gedragsdetenninerend cukuurbegrip. 

In een uitgebreide bespreking van Joegoslavische zalcen in mijn bestand heb ilc laten 
zien dat "de cultuur" Met kan worden aangewezen als een gelsoleerde "entiteit" die zich op 
mysterieuze buiten, boven, of in groepen bevindt (de alom gebezigde uitdrukking "zich tussen 
twee culturen bevinden" geeft al wel aan hoezeer de cultuur als zodanig wordt opgevat). 
Cultuur kan enkel worden opgevat als een verhaal waartoe mensen zich bekennen. Cultuur 
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bestaat enkel in de concrete gedachten, gevoelens en handelingen van actoren. Met die stelling, 
waarbij een actieve relatie tussen individuen en hun culturele weet- en waarderingsbezit wordt 
onderstreept, is een heel onderzoelcsprogramma geschetst: iedere onderzoeker die "de factor 
cultuur" wil meenemen in zijn of haar analyse van (bijvoorbeeld) liquidaties zal moeten 
belcijken of, en zo ja hoe, de dader zijn moord vooraf en achteraf legitimeerde met vervvijzingen 
naar culturele noties van eigenheid; hoe die legitimeringen zich verhielden tot de mate waarin 
de dader zich op andere momenten in zijn bestaan tot die noties bekende; en hoe dat lag voor de 
directe sociale omgeving waarin de dader verkeerde. Bovendien zal de onderzoeker zich 
rekenschap moeten geven van het feit dat vrijwel iedere samenleving een multiculturele 
samenleving is, en mensen zich met meerdere verhalen over wie en wat zij zijn kurmen 
identificeren. Het moge duidelijk zijn dat politiedossiers die informatie niet bieden: langdurig 
etnografisch onderzoek zou hier de aangewezen weg zijn. Toch vond ik aantal dossiers in mijn 
bestand waarbij de door mij voorgestelde invulling van het cultuurbegrip als "een zich 
bekennen tot een verhaal" een opmerkelijke verklaringskracht bleek te hebben. 

Een tweetal gruwelijke moordzaken was aanleiding tot een reflectie op de extremiteit van het 
verschijnsel moord. Hoe wisten de daders zich verleid tot een zo alomvattende beslissing een 
ander mens te doden? Ofschoon beide moorden zich aan de uiterste rafelrand van het milieu 
afspeelden, en men zich kan afvragen of deze moorden eigenlijk wel thuishoorden in een studie 
naar liquidaties, achtte ik die reflectie noodzalcelijk. Ten eerste omdat ik het belangrijk vond de 
sanitaire behandeling die moord en geweld in veel sociaal-wetenschappelijke teksten ondergaat 
— een behandeling die de lezer voortdurend uitnodigt de "zwaarte" van de daad uit het oog te 
verliezen — ongedaan te maken. Ten tweede omdat ik het nodig vond een van de 
grondgedachten van deze studie (moord verleidt mensen met de belofte van duidelijkheid en 
zekerheid) in groter detail te verkennen 

De zaak waar een Antilliaan een andere Antilliaan van dichtbij door het hoofd schoot 
(en dit ten overstaan van een groepje andere Antillianen) kon moeiteloos worden ingepast in 
Antilliaanse noties over eer (respet) zoals die door veel onderzoekers van de Antilliaanse 
gemeenschap zijn beschreven. Keer op keer hebben die er op gewezen dat de Antilliaanse 
erecode voorschrijft dat grove schendingen van iemands eer met fysiek geweld ongedaan 
moeten worden. Tegelijkertijd moest ik echter vaststellen dat onderzoekers van het 
Antilliaanse eerbegrip geen antwoord geven op de vraag waarom er juist van fysiek geweld 
een eer-herstellende werking uitgaat. Bovendien liet dit individuele zaakgeval vooral zien dat 
de dader nauwelijks geportretteerd kon worden als iemand wiens doen en laten ferm lag 
ingebed in de norrnen en waarden van de Antilliaanse gemeenschap. Hij sprak over zichzelf 
als iemand die nergens thuishoort en zich overal buitengesloten voelt. Die uitspralcen konden 
worden gekoppeld aan een levensgeschiedenis die inderdaad een opeenvolging van 
breuklijnen te zien gaf. In het licht van die voortschrijdende onthechting zou het beter zijn 
deze moord op te vatten als een ultieme poging aansluiting te zoeken bij de culturele codes 
van Antilliaanse jongemannen. De dader zei niet langer "ze moeten geen grapjes met me 
uithalen" maar offerde zijn levenslot aan die opvatting. Ten overstaan van een groep 
Antillianen — die omstanders leken essentieel bij de mis-en-scene — doodde hij degene die zijn 
respet had geschonden. Met het lossen van het schot kon de dader zichzelf voor een enkel 
moment ondubbelzirmig Antilliaan weten. In deze lezing van het zaakdossier droeg de 
gruwel, de extremiteit van de daad juist bij aan de betekenis van de moord. De dader maakte 
de wens zich ondubbelzinnig Antilliaan te weten tot een kwestie van leven en dood. Hij zocht 
geen toegang tot weer een nieuw vertoog over wie of wat hij is, maar schreef zijn 
geloofsbrieven in een existentially unarguable way. 

132 



De verkerming van moorden die zich aan de rafelranden van het criminele bedrijf afspeelden 
onderstrepen datgene wat in deze hele studie voorop is komen te staan. Misdadigers hebben 
zich tot meer problemen te verhouden dan die waar de misdaad hen voor stelt Eenmaal 
opgeschreven verschilt zo'n mededeling weinig van een wat wedge tekst als "misdadigers 
zijn ook mensen". En toch speelde gedurende mijn kennismalcing met rapportages over 
criminaliteit (de uitzonderingen daargelaten) een voortdurende irritatie op over de mate 
waarin mensen die actief zijn in de misdaad worden opgesloten in dat ene aspect van hun 
bestaan. Eenmaal op het pad van de misdaad zijn mensen enkel nog "crimineel". 

Aan die verabsolutering van het label "crimineel" kleven morele bezwaren alsook 
onderzoeksinhoudelijke. Laat me beginnen met de moraal. De reductie van daders en 
slachtoffers van de bier besproken moorden tot "criminelen" reduceert hen tot een last, een 
maatschappelijk probleem, inzet van een politiek debat over criminaliteitsbestrijding en 
veiligheid op straat, onderwerp van gedachten a1s "laat die criminelen ellcaar onderling maar 
afinaken". 

Dat de politic zich (soms) in dergelijke termen uitlaat acht ilc alleszins begrijpelijk. 1k 
ben oprecht onder de indruk geraakt van het vuile werk dat rechercheurs in onze samenleving 
vervullen; en dan doe ik met name op de emotionele offers die er van hen gevraagd worden. 
Velen gaven mij te verstaan: "om dit werk te kurmen doen moet je emotioneel afstompen, dat 
hoort er bij, het is deel van het proces". Maar ik werd niet minder treurig van the rechercheur 
die mij, toen ik mij ontzet toonde over de foto's bij een bepaald dossier, vroeg of ik soms ook 
nog de foto's van een ander lijk wilde zien. Dat had zo lang in het water gelegen dat het er 
"net zo uitzag als zo'n veenlijk". Hij had die foto' s nog in zijn archief liggen, zei hij, het was 
geen enkele moeite om ze even te halen. Het was niet eens bravoure. Het was niet eens de 
opmaat tot een gespreksmodus van harde-jongens-onder-elkaar. Het klonk uitgesproken 
treurig. lk kon in zijn woorden niets anders beluisteren als een uitnodiging mij deelgenoot te 
maken van de gruwel, een poging de kring van mensen die dag in dag de rottende achterkant 
van deze samenleving onder ogen moeten zien uit te breiden. Volgens mij heet dat 
eenzaamheid. Maar goed ... het recherchewerk staat het niet toe om bij ieder afzichtelijk lijk te 
gaan staan treuren over hoe mis het kan gaan in een mensenleven. 

Mijn lcritiek op de verabsolutering van het label "crimineel" reserveer ik dus voor de 
schrijvers van al die crirninologische rapporten waarin nog enkel mensen figureren the tot hun 
misdaden zijn gereduceerd. Juist van onderzoekers kan en mag worden verwacht dat de 
slachtoffers en de daders van liquidaties in heel hun meerdimensionale hoedanigheid worden 
beschreven. Juist van hen mag worden verwacht Met mee te zingen met het al te populaire 
deuntje dat criminelen enkel en alleen een probleem zijn waarvoor een oplossing moet 
worden verzonnen. Juist van hen mag worden verwacht dat zij óók oog houden voor het 
drama van de criminaliteit Dat vraagt om etnografisch onderzoek, om het aan de kant 
schuiven van die bureaus en die worksheets. Want enkel oog in oog met de betroklcenen lukt 
het niet meer om het begrip "crimineel" tot een alomvattende omschrijving van een persoon te 
maken. 

De onderzoelcsthhoudelijke bezwaren tegen de reductie van miscisrligers tot dat ene 
aspect van hun bestaan zijn in het voorafgaande uitgebreid ter sprake gekomen. Wel wil ik er 
bier op wijzen dat het handhaven van een term als liquidatie in criminologische 
beschouwingen die tendens versterIct. Welke definitie van liquidatie men ook hanteert, of 
daarin nu de modus operandi centraal staat, de antecedenten van dader en slachtoffer, het 
motief, of een combinatie van deze factoren: de kern van iedere definitie is dat de 
liquidatiemoord een moord tussen misdadigers is. Ms we dat element uit de definitie 
verwijderen is er geen reden meer om de liquidatie als subcategorie van moord -- het om het 
leven brengen van een mens met voorbedachte rade -- te handhaven. Er zijn onderzoeken 
denkbaar waarin het begrip liquidatie verhelderend kan werken. Maar de onderzoeker zal zich 
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steeds moeten realiseren dat de term liquidatie de moorddaad opsluit in een te beperkte 
omschrijving van de identiteit van daders en slachtoffers. 
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