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De ‘disposable army’ van
georganiseerde misdaadgroepen

Onderlinge relaties en weerbaarheid in de onderwereld

Anna Sergi *

In het afgelopen decennium is de taal van terrorismebestrijding en

nationale veiligheid doorgedrongen tot de beleidsagenda’s en politie-

strategieën ter bestrijding van de georganiseerde misdaad (Sergi 2016;

Sergi & Lavorgna 2016). In westerse landen worden beide fenomenen

bestempeld als een ernstige bedreiging voor het nationale welzijn

(Sergi 2017). Daarbij wordt het probleem van de conceptualisering van

‘georganiseerde misdaad’ in juridische termen naar de achtergrond

verdrongen.1

In het Verenigd Koninkrijk is de zogeheten Contest-strategie voor ter-

rorismebestrijding, gebaseerd op de vier P’s – Prevent, Pursue, Prepare

and Protect –, overgenomen in de context van de strategie tegen de

georganiseerde misdaad en uitgevoerd door de National Crime Agency

(Sergi 2017). De georganiseerde misdaad wordt eerst en vooral

beschouwd als een bedreiging voor de nationale veiligheid – voor de

economische welvaart en de veiligheid van de Britse grenzen – in

plaats van als een klassieke politiekwestie (Home Office 2018). Deze

aanpak is van meet af aan bekritiseerd (Woodiwiss & Hobbs 2009;

Hobbs 2013; Sergi 2017); de aanpak van de georganiseerde misdaad

door de bril van de nationale veiligheid verscherpt een retoriek van

angst en risico van buitenaf – de alien complot theory – en leidt de aan-

dacht af van de maatschappelijke wortels van de problemen die aan

de basis liggen van het merendeel van de misdrijven die vallen onder

georganiseerde misdaad.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat andere concepten die nauw ver-

bonden zijn met het veiligheidsjargon ook hun intrede hebben gedaan

* Dr. A. Sergi is senior lecturer in Criminology aan de University of Essex.
1 Het in plaats daarvan definiëren van georganiseerde misdaad als ‘ernstige’ misdaad is een

stuk eenvoudiger te vatten in juridische termen (Campbell 2014).
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in de beeldvorming van de georganiseerde misdaad als een bedreiging

voor de nationale veiligheid. Een daarvan is het concept van disposa-

ble army (‘wegwerpleger’) (Jenkins 2017), opgevat als groepen men-

sen, meestal uit de ‘verarmde en wanhopige lokale bevolking’ (Jenkins

2017), die worden ‘ingeroepen’ om bepaalde diensten te verlenen aan

een terroristische of criminele organisatie. Dat kan onder dwang en

bedreiging zijn, of omdat deze ‘rekruten’ de ideologie van die organi-

satie delen. Achilli en Tinti (2019, p. 10) wijzen er verder op dat het

beschikbare leger in wezen een pool van strijders is die ‘appears rather

disposable – “one-time use products”, whose reward does not go

beyond their sacrifice’. Dit minderwaardige voetvolk kan worden

gedwongen om diensten te verlenen aan de criminele groep (meestal

opgevat als een terroristische groep), maar kan ook worden overge-

haald om dit vrijwillig te doen, door een beloning in het vooruitzicht te

stellen (bijvoorbeeld geld, goederen of privileges voor hun familie).

Giroux (2015) kijkt naar de effecten van onze marktgestuurde samen-

leving op jongere generaties en koppelt de neoliberale politiek van

wegwerpbaarheid aan de manier waarop veel jonge mensen, vooral

wanneer ze arm zijn of tot meer gemarginaliseerde groepen behoren,

hun dagelijks leven ervaren. De politiek van disposability (Giroux

2008) is nog een ander product van het misdaadbestrijdingscomplex,

waarbij bepaalde jongeren steeds meer worden behandeld als han-

delswaar, als bedreiging voor de maatschappelijke orde, of zelfs als

wegwerpartikel. Studies naar de gevolgen van sociale ongelijkheid

voor crimineel gedrag en naar de effecten die neoliberalisme heeft

gehad op jongeren, door afbrokkeling van welvaart en door privatise-

ring (Harvey 2006), concluderen dat hierdoor een groter risico is ont-

staan op werkloosheid en op instabiel, laagbetaald werk. Zo ontstaan

er grote gemeenschappen van ‘unemployable and invalid people’

(Bauman 2004, p. 51) die veroordeeld zijn tot de status van ‘human

waste’. Jongeren, vooral die in lagere klassen en in moeilijke omstan-

digheden, ondervinden de gevolgen van sociale achterstand en

armoede (Chadderton & Colley 2012). Dat is enerzijds gepaard gegaan

met demonisering van kansarme of gemarginaliseerde jongeren,

anderzijds zijn allerlei mechanismen van beheersing en repressie

gecreëerd, wat op zijn beurt ook weer zou kunnen leiden tot meer

deviant gedrag, geweld en criminaliteit (Kramer 2000). De twee per-

spectieven, die van de ‘disposable army’ en die van de inzetbare,

kwetsbare en mogelijk delinquente jongeren, ontmoeten elkaar duide-
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lijk in de gesecuritiseerde wereld van de georganiseerdemisdaadbe-

strijding.

Het idee dat georganiseerde misdaadgroepen kwetsbare jongeren zou-

den kunnen uitbuiten, door dwang of overreding, past in de gesecuri-

tiseerde taal van het georganiseerdemisdaadbeleid en de politieke

agenda’s. In het Verenigd Koninkrijk is een discours ontstaan over

kwetsbaarheid, jongeren en georganiseerde misdaad. Dit heeft ertoe

geleid dat bendecriminaliteit en het fenomeen van county lines2 nu de

aandacht hebben van nationale veiligheidsinstanties (Di Ronco &

Sergi 2019; Robinson e.a. 2019; Stone 2018; Hurley & Boulton 2021).

Wanneer meer sophisticated georganiseerde criminele groepen

bepaalde sectoren of gebieden beheersen, ook internationaal, probe-

ren ze vaak contacten te leggen met lokaal of regionaal opererende

bendes, met als doel hen in te schakelen voor de uitvoering van speci-

fieke activiteiten en de levering van bepaalde diensten. Maar deze

individuen en lokale groepen blijven buiten de georganiseerde mis-

daadgroep staan, er is niet een echte ‘verbinding’. Vaak worden deze

mensen als ‘kwetsbaar’ beschouwd, zeker als ze jong zijn. Maar los

daarvan vormen deze ‘wegwerpcriminelen’ een probleem voor politie

en justitie omdat ze het strafrechtelijk onderzoek en de vervolging

bemoeilijken en het zicht op de ‘werkelijke’ daders benemen.

De concepten die ik in deze paragraaf heb behandeld, zouden als uit-

gangspunt kunnen dienen om voorlopige observaties van de relaties

tussen ‘hogere’ georganiseerde misdaadgroepen en hun ‘lagere’

‘beschikbare legers’ vooruit te helpen. Of het nu gaat om een ‘pool van

strijders’-volwassenen (d.w.z. straatbendes) of ‘kwetsbare kinderen’,

hun lot als ‘wegwerplegers’ van georganiseerde misdaadgroepen lijkt

hetzelfde: vervangbaar, losstaand en toch noodzakelijk voor de veer-

kracht van meer geavanceerde, ‘hogere’ criminele groepen.

2 De term ‘county lines’ verwijst naar een situatie waarin illegale drugs van het ene gebied
naar het andere worden vervoerd, vaak over de (provincie)grenzen van de politie en lokale
autoriteiten (maar niet uitsluitend), meestal door kinderen of kwetsbare mensen die door
bendes ertoe worden gedwongen. De ‘county line’ is de mobiele telefoonlijn die wordt
gebruikt om de bestellingen van medicijnen op te nemen. Importerende gebieden (gebie-
den waar de drugs naartoe worden gebracht) melden een toename van geweld en
wapengerelateerde misdrijven als gevolg van deze trend. Zie
www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/drug-trafficking/county-
lines.
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Verkenning van een mogelijke onderzoeksagenda

Het eerste dat moet worden opgemerkt, is dat niet alle georganiseerde

misdaadgroepen dezelfde capaciteiten en dezelfde collectieve of indi-

viduele agency hebben. In de praktijk betekent dit dat er verschillende

benaderingen zullen bestaan voor zowel samenwerking met andere

groepen als de rekrutering van ‘legers’ of ‘soldaten’ op straat. Het lijkt

logisch dat meer veerkrachtige, georganiseerde en samenhangende

groepen – zoals maffia- en maffia-achtige groepen (Sergi 2017; Catino

2019) – misschien minder problemen zullen hebben met het inschake-

len van ‘nieuwe gezichten’ op straat. Minder stabiele criminele net-

werken zouden daar echter huiverig voor kunnen zijn, omdat inscha-

keling van nieuwe individuen de verhoudingen zou kunnen verstoren

door veranderende regels van macht, reputatie en geweldsuitoefening.

Over het algemeen zal de lokale context uiterst belangrijk zijn bij het

identificeren van de relaties tussen enerzijds superieure/gestructu-

reerde georganiseerde misdaad en anderzijds ‘wegwerp’-straatbendes

van volwassenen of kwetsbare jongeren. Gestructureerde criminele

groepen die betrokken zijn bij een verscheidenheid aan criminele acti-

viteiten in een bepaald gebied – variërend van drugshandel tot afper-

sing – kunnen bestaande straatgroepen benaderen en/of hun eigen

groepen rekruteren onder kwetsbaren om bepaalde klussen uit te voe-

ren die nodig zijn om de hoofdactiviteit van de criminele groep goed te

laten verlopen. Te denken valt aan geweldpleging, wapengebruik of

zelfs het plegen van een moord. Dergelijke activiteiten kunnen anoni-

miteit en onvindbaarheid vereisen: eenmalig inzetbare individuen

kunnen beide bieden.

De verhoudingen tussen verschillende georganiseerde misdaadgroe-

pen kunnen worden bestudeerd aan de hand van indicatoren als het

type illegale bedrijven in een bepaalde regio, de fluctuatie van geweld-

sniveaus en het bestaan van meer geavanceerde criminele groepen.

Ook de eventuele relaties van georganiseerde misdaadgroepen met

hun disposable army-leden kunnen hierbij worden betrokken.

Het soort illegale bedrijven dat actief is in een bepaald gebied, de fluc-

tuatie van geweldsniveaus en het bestaan van meer geavanceerde cri-

minele groepen (steeds stabieler in leiderschap en veerkrachtig) kun-

nen als indicatoren worden beschouwd voor de balans of onbalans

tussen verschillende georganiseerde misdaadgroepen, inclusief even-

tuele relaties van meer gestructureerde groepen met hun ‘wegwerp-
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legers’. Als deze relaties stabiel zijn en de criminele activiteiten zijn

voor alle betrokkenen lucratief, dan kan het niveau van geweld

omlaag. Wanneer nieuwe groepen zich aandienen op de criminele

markt, kan het geweld toenemen en kan de relatie tussen straat-/weg-

werpgroepen en superieure/gestructureerde groepen daaronder lij-

den.

Door primair te kijken naar beschikbare onderzoeksgegevens uit eer-

dere projecten over misdaadgroepen in steden in Canada, Australië,

de Verenigde Staten en Italië kunnen we ten minste drie motieven/

redenen identificeren die georganiseerde misdaadgroepen en hun

‘wegwerplegers’ met elkaar verbinden.

1. Kenmerken van organisaties

Zware criminele groepen en straatbendes kunnen intern verschillend

georganiseerd zijn (Catino 2019; Windle & Briggs 2015) en dit kan

bepaalde keuzes/voorkeuren van de georganiseerde misdaadgroep

verklaren. Bijvoorbeeld het aspect reputatie is voor met name maffia-

achtige groepen een kwestie van identiteit (Gambetta 1993; Sergi

2017). Bij de diversificatie van activiteiten en het betrekken van andere

groepen bij de criminele organisatie is het belangrijk dat de reputatie

niet wordt geschaad.3

2. Ondernemerschap

Een andere sterke drijfveer/reden voor bepaalde groepen om de steun

van straatbendes te gebruiken als wegwerpbare ‘legers’ is onderne-

merschap. Aan de kant van de straatbendes kan diversificatie van acti-

viteiten waarbij andere groepen worden betrokken, een middel zijn

om de winst te vergroten. In een zaak in Italië bijvoorbeeld, waarbij

een drugshandelnetwerk betrokken was dat op verschillende locaties

actief was en verbonden met een ’ndranghetagroep in Calabrië, zagen

we dat de kern van de clan voornamelijk actief was in de opslag en dis-

tributie van cocaïne en marihuana. Wat men nodig had waren men-

sen, ‘wegwerpmensen’, die ervoor zouden zorgen dat de drugs in de

havens van Genua, Livorno en Gioia Tauro terechtkwamen, en ook in

buitenlandse havens zoals Antwerpen, Algeciras, Valencia en Rotter-

3 Zie voor uitgewerkte voorbeelden Gambetta 1993.
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dam. Soms probeerden ze ook mensen te vinden die de stoffen, waar-

onder heroïne, konden verhandelen in Calabrië en in Lazio. Een deel

van de aangeworven mensen voor bovenstaande banen kreeg de

mogelijkheid om ‘partner’ te worden in de investeringen (zie Sergi &

Lavorgna 2016).

Meestal kennen de verschillende aangeworven mensen elkaar niet, in

de eerste plaats om te voorkomen dat als iemand wordt gearresteerd,

het netwerk wordt geschaad. De taken die de rekruten van de disposa-

ble army uitvoeren, zijn noodzakelijke taken, die vaak echter door wil-

lekeurig wie kunnen worden uitgevoerd. Er zijn geen specifieke vaar-

digheden vereist, maar de anonimiteit van het individu (in de ogen

van wetshandhavers) en het gebrek aan binding met de hoofdgroep

kunnen wel degelijk bepalende factoren zijn bij de selectie.

3. De generatiekloof

Ten slotte kan een criminele groep ‘wegwerp’-individuen in dienst

nemen vanwege een specifieke behoefte, zoals een generatiekloof. Met

de ontwikkeling van technieken en apparaten om de communicatie te

beveiligen en om contacten en zakelijke relaties te versnellen is het

niet meer dan normaal dat oudere, meer ‘traditionele’ figuren in de

georganiseerde misdaad expertise zoeken voor specifieke onderdelen

van hun bedrijf die aan het moderniseren zijn. In een onderzoek naar

de werkwijze van een traditionele maffiagroep zien we dat deze

behoefte heel eenvoudig uiteen wordt gezet:

‘Je zet daar een meester, een regisseur, er is altijd iemand, ik of hij, we zijn

altijd hier (…) maar iedereen loopt tegenwoordig met mobiele telefoons, ik

ben niet eens in staat, er was een meisje, een vrouw (…) Voor deze baan

(…) want alles gaat via e-mail, e-mail boekingen, facturen, van dit, van dat

(…) bestellen, stickers maken, brillen maken (…) om te doen (…) alle din-

gen (…) we hadden dat meisje.’ (Catino 2019)

Natuurlijk gaat de mate van betrokkenheid van een eenmalige per-

soon ook gepaard met de mate van risico die de persoon bereid is te

nemen. Met generatiekloven is er aantoonbaar ruimte om te groeien.

Individuele aanleg kan in feite het vermogen van sommige individuen

bepalen om ‘de criminele ladder te beklimmen’, voordat ze daadwer-

kelijk worden vervangen en weggegooid.
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Conclusie

We lijken te kunnen concluderen, al moet dit verder worden onder-

zocht, dat de veerkracht van georganiseerde criminele groepen ook

zou kunnen liggen in de beschikbaarheid van vervangbare individuen,

die losstaan van de hoofdgroep en bepaalde taken uitvoeren die de

groep nodig heeft. Dit is natuurlijk niet nieuw. Ruggiero en South

(1995, p. 11) merkten eerder al op dat er, vooral bij traditionele crimi-

nele activiteiten zoals drugshandel, zogeheten ‘massa-arbeiders’

betrokken zijn. Ze zijn nodig om de drugseconomie te laten floreren,

maar ze zijn ook disposable, omdat ze niet over specifieke vaardighe-

den beschikken noch over ‘specialist knowledge concerning the over-

all cycle of enterprise in which they participate’ (Ruggiero & South

1995, p. 11).

Het belangrijkste kenmerk in de relatie tussen georganiseerde mis-

daadgroepen en hun beschikbare legers is inderdaad ‘afstand’. De dis-

posables staan los van de hele keten waarin ze worden ingezet. Ze ver-

binden zich vaak met de georganiseerde misdaadgroep via een tussen-

persoon en ze nemen risico’s die alleen henzelf zouden benadelen en

niet hun opdrachtgevers of hun tussenpersonen. Het nemen van

risico’s of (dreigen met) geweld plegen kan hun op straat vertrouwen

en respect opleveren, vooral als ze behoren tot de ‘nieuwere’ etnische

groepen en minderheden die naar de stad zijn verhuisd.

Zoals gezegd, of deze individuen nu behoren tot een ‘pool van strij-

ders’-volwassenen (zoals straatbendes) of ‘kwetsbare kinderen’ zijn,

hun lot als ‘wegwerplegers’ van georganiseerde misdaadgroepen lijkt

hetzelfde: vervangbaar/wegwerpbaar, losstaand en toch noodzakelijk

voor de weerbaarheid van meer geavanceerde criminele groepen.

Een belangrijk punt van kritiek blijft echter het woord ‘leger’. In feite

roept dit woord ideeën op over (militaire) waarden, zoals loyaliteit,

orde, discipline, integriteit, moed en toewijding. Het is moeilijk voor te

stellen hoe deze waarden van toepassing kunnen zijn op veel van de

beschikbare ‘massawerkers’ van de georganiseerde misdaad, vooral

wanneer deze losstaan van de ‘hogere’ georganiseerde misdaad en

georganiseerde misdaadgroepen zelf geen erecode hanteren. De weg-

werpindividuen worden namelijk vaak beloond met geld en/of op den

duur misschien wel sociale status in de onderwereld. Loyaliteit aan

één groep is misschien niet nodig; noch discipline, noch integriteit,

doi: 10.5553/JV/016758502021047004004



44 Justitiële verkenningen, jrg. 47, nr. 4, 2021

noch toewijding hoeft een rol te spelen in de mechanismen die lagere

en hogere groepen binden.

Orde in de onderwereld is een combinatie van verschillende factoren.

De waarden die ten grondslag liggen aan het woord ‘leger’ kunnen een

interessant uitgangspunt zijn om onderscheid te maken tussen een

wegwerpleger van kinderen en kwetsbare jongeren enerzijds en een

wegwerpleger van volwassenen. De motieven van de jongeren zouden

te maken kunnen hebben met het vinden van een identiteit die de

onderwereld te bieden heeft. Bij de volwassenen zouden de financiële

voordelen een hoofdrol kunnen spelen. Maar deze motieven kunnen

natuurlijk ook samengaan. Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen

voor toekomstig onderzoek over dit onderwerp.
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