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Inleiding
De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al

jaren een bron van zorg. Dit leidde eind 2014 tot het besluit om 125

extra rechercheurs in te zetten voor het bestrijden van georganiseerde

en ondermijnende criminaliteit in Zuid-Nederland. Brabantse burge-

meesters hebben de afgelopen jaren meermaals gewaarschuwd dat

criminelen in buurten de lakens uitdelen, via stromannen het open-

baar bestuur infiltreren en gezagsdragers, ambtenaren en uitvoerende

professionals intimideren. De provincie spoort gemeenten aan werk te

maken van de bestrijding van wietkwekerijen, drugslaboratoria en ille-

gale dumpingen in het buitengebied of op de stadsriolen. Justitie

experimenteert in Noord-Brabant op het scherp van de snede met

naming & shaming en ontneming van wederrechtelijk verkregen voor-

deel.

Maar hoe specifiek is die zware misdaad in Noord-Brabant? Anders

dan elders: bestaat er zoiets als ‘Brabantse criminaliteit’? Hebben Bra-

banders een zekere crime-prone mentaliteit? Is er langs die lange zuid-

grens door de eeuwen heen een moral economy ontstaan, zoals som-

mige historici beweren, die maakt dat criminaliteit zich meer of mak-

kelijk ontwikkelt? Duidelijk is in elk geval dat de verschillende vormen

van georganiseerde criminaliteit in Brabant niet uniek zijn voor de

regio. Ook in andere delen van Nederland wordt drugsafval gedumpt

en grootschalig hennep gekweekt. Ook elders zijn criminele motor-

bendes actief, of bestaan langjarige criminele (familie)netwerken.

Maar de situationele mix is wel uniek. Allerlei historische, geografi-

sche, sociaal-culturele en politieke patronen grijpen in Noord-Brabant

op een speciale manier in elkaar. Hoe die situationele mix in Noord-

Brabant er precies uitziet, proberen we in dit themanummer van Justi-

tiële verkenningen in kaart te brengen.

Peter Klerks opent dit themanummer met een persoonlijke zoektocht

naar de oorsprong van ‘het subversieve Brabantse levensgevoel’. De

auteur betoogt in dit omvangrijke essay dat in Brabant specifieke his-

torische, geografische, sociaaleconomische, culturele en sociaalpsy-

chologische factoren hebben geresulteerd in een flexibele maar duur-

zame gelegenheidsstructuur, van waaruit georganiseerde criminaliteit

kan gedijen. Hij schetst de geschiedenis van Brabant als een gemargi-

naliseerd buitengewest, eeuwenlang geteisterd door oorlogsgeweld,

plunderend soldatenvolk, hevige armoede, uitbuiting door het cen-

doi: 10.5553/JV/016758502017043002001
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trale gezag, roofcriminaliteit door plattelandsbendes en een vrijwel

afwezige rechtshandhaving. Bovendien werden de Brabanders gedis-

crimineerd en achtergesteld vanwege hun katholieke geloofsovertui-

ging. Tegen deze achtergrond ontwikkelden de Brabanders een men-

taliteit van voor zichzelf zorgen en problemen in eigen kring oplossen.

Hun overlevingsstrategieën omvatten niet enkel legale activiteiten als

landbouw en kleinschalige productie, maar ook smokkel en illegaal

alcohol stoken. Meer recent raakten de productie van synthetische

drugs, de verbouw van cannabis en transportcriminaliteit wijdver-

breid.

Vervolgens reflecteert Pieter Tops op de cultuur van volksbuurten aan

de hand van een Tilburgse casus uit begin jaren zestig: de Ruisvoorn-

straat. Dergelijke buurten vormen een context waarin ontvankelijk-

heid voor criminele activiteiten ontstond of versterkt werd. Kennis van

de geschiedenis van deze buurten, is daarmee een van de sleutels tot

het begrijpen van de specifieke kenmerken van de geschiedenis van

Brabant en zijn partiële verwevenheid met een cultuur van illegaal en

crimineel handelen.

De woonwagengemeenschap neemt een wezenlijke plek in de

geschiedenis van Noord-Brabant in en kleurt de ontwikkeling van de

zware misdaad in deze regio, zo schrijven Rob Witte en Hans Moors in

hun bijdrage. Zij analyseren de historische ontwikkeling van de ‘kam-

pers’ en hun subcultuur alsmede de reactie van de overheid daarop.

Ook is er aandacht voor de pogingen van het welzijnswerk in de jaren

tachtig en negentig om sociale stijging van woonwagenbewoners bui-

ten de criminaliteit te bevorderen. De auteurs leggen een verband tus-

sen de aanpak destijds en de roep tegenwoordig om een integrale aan-

pak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit waarin ook

plaats is voor de zachte kant van criminaliteitspreventie en -bestrij-

ding.

In het artikel van Hans Moors en Toine Spapens is er vervolgens aan-

dacht voor de intergenerationele overdracht van criminaliteit binnen

families. Klopt het inderdaad dat criminele familienetwerken

decennialang in stand blijven, en zo ja, hoe kan dit worden verklaard?

Deze vraag wordt zowel vanuit cultuurhistorisch als vanuit criminolo-

gisch perspectief benaderd. Daarbij keken de onderzoekers specifiek

naar de intergenerationele overdracht van delinquent gedrag in zeven

families die al ver vóór de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant

woonden. Vermogenscriminaliteit en geweld vormen in alle families

doi: 10.5553/JV/016758502017043002001
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een constante en tevens de start van de criminele carrières, zo komt

naar voren. De overerving van leiderschap – crimineel ondernemer-

schap – komt echter minder vaak voor. Het overdragen van de speci-

fieke competenties die daarvoor nodig zijn, blijkt nog niet zo eenvou-

dig.

De in Noord-Brabant veel voorkomende productie van synthetische

drugs veroorzaakt grote ecologische, sociale en soms zelfs gezond-

heidsschade als gevolg van de dumping van chemisch afval dat bij het

proces vrijkomt. Yvette Schoenmakers en Shanna Mehlbaum laten

aan de hand van een Brabantse casus zien hoe deze dumpingen in

hun werk gaan en hoe het criminele netwerk rond de productie van

ecstasy en speed is georganiseerd. Vaak wordt het afval in vaten in

plattelandsgebieden gedumpt en bij ontdekking door de autoriteiten

opgeruimd. Verontrustender is echter dat een onbekende hoeveelheid

direct wordt geloosd in het riool, of in de bodem of het oppervlakte-

water terecht komt.

De nabijheid van de landsgrens met België heeft door de tijd heen niet

alleen grote invloed gehad op de aard van de criminaliteit in Noord-

Brabant (bijvoorbeeld smokkel), maar ook de rechtshandhaving

bemoeilijkt. Freja De Middeleer en Brice De Ruyver schetsen de meest

recente ontwikkelingen in het Nederlandse drugsbeleid, met aandacht

voor de intensivering daarvan in Noord-Brabant. Zij beschrijven de

(mogelijke) gevolgen van deze Nederlandse maatregelen voor de ille-

gale drugsmarkten op het Belgisch grondgebied, alsmede de rol van de

Belgisch-Nederlandse landsgrens in het fenomeen van de drugscrimi-

naliteit en de bestrijding ervan. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde

drugsmarkten, of zeker delen ervan, mogelijk verschuiven van Neder-

land naar België. Maar nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit

daadwerkelijk het geval is. De auteurs constateren dat er momenteel

grote verschillen bestaan tussen de Nederlandse en Belgische investe-

ringen in de aanpak van grensoverschrijdende drugscriminaliteit en

dat een gemeenschappelijke aanpak van gemeenschappelijke proble-

men dringend gewenst is.

Hans Moors

Marit Scheepmaker *

* Gastredacteur drs. H. Moors is partner van advies- en onderzoeksbureau EMMA, Experts
in Media en Maatschappij, in Den Haag. Mr. drs. M.P.C. Scheepmaker is hoofdredacteur
van Justitiële verkenningen.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002001
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Het subversieve Brabant

P. Klerks *

‘Uiteindelijk naait de Brabander heel zelfbewust zijn eigen naad.’1

Georganiseerde criminaliteit wordt criminologisch onderzocht, geme-

ten en verklaard, en dat levert bruikbare inzichten op. De bestrijding

ervan gebeurt met strafrechtelijke en in toenemende mate ook

bestuursrechtelijke en fiscale instrumenten. Is daarmee het probleem

opgelost? Als criminele praktijken zeer hardnekkig blijken en velen

erbij betrokken zijn, zoals in Noord-Brabant het geval is, moeten we

dan niet een spade dieper graven?2

Misdaadonderzoekers benadrukken het belang van de maatschappe-

lijke condities waaronder criminele gelegenheidsstructuren ontstaan

(Von Lampe 2016, p. 365; Fijnaut & Paoli 2004, p. 228-231; Spapens

2006, p. 264, 307; Moors & Spapens 2017). Pieter Tops en Jan Tromp

hebben de sociale dimensie van Brabantse ondermijnende criminali-

teit levendig beschreven (Tops & Tromp 2017). Is het zinvol om de

omvangrijke criminele activiteiten in Brabant vanuit een cultuurhisto-

rische context te beschouwen?

Dit essay beantwoordt de vraag in hoeverre er iets ‘typisch Brabants’ is

aan de georganiseerde criminaliteit in deze provincie. Een cultuurhis-

toricus omschreef de fictieve, gewelddadige New Kids uit het dorp

Maaskantje als ‘een raak beeld van (…) de achterkant en de onderbuik

van de regionale cultuur (…). Dit is het echte Brabant dat betutteling

en neerbuigendheid zat is’ (Rooijakkers 2014, p. 402). Deze suggestie

van een subversief Brabants levensgevoel is prikkelend, maar dient

met casuïstiek en theorievorming te worden beargumenteerd. Voort-

bouwend op een leidend thema uit mijn proefschrift (Klerks 2000,

p. 216-223, 307-308) gaan we deze uitdaging op een eclectische, Bra-

* Dr. Peter Klerks is werkzaam bij het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie en de
Politieacademie. De auteur schreef dit artikel op persoonlijke titel. Willem Damen, Paul
Gruter, Jos Smeets, Adryo Toorians, Lauran Toorians, en drie anonieme commentatoren
worden bedankt voor hun commentaar op een eerdere versie.

1 Volkskundige Gerard Rooijakkers, aangehaald in Tops & Tromp 2017, p. 61.
2 De provincie Noord-Brabant wordt verder gemakshalve Brabant genoemd, al is dit histo-

risch incorrect.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002
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bantse manier te lijf. Gesprekken bij trappistenbier, weemoedige her-

inneringen, op rommelmarkten bijeengesprokkelde boekwerken en

old school criminology vormen de basis voor een interdisciplinaire

duiding. De uitgangshypothese luidt:

In Brabant resulteren specifieke historische, geografische, sociaaleconomi-

sche, culturele en sociaalpsychologische factoren in een flexibele maar duur-

zame gelegenheidsstructuur, van waaruit georganiseerde criminaliteit kan

gedijen.

Van het navolgende mozaïek zijn niet alle tegeltjes perfect gelegd. Van

een afstand bekeken ontstaat echter een beeld van de maatschappe-

lijke context waarbinnen bestendige subversieve praktijken konden

ontstaan en floreren.

De sociale historie van Brabant is goed beschreven. We verkennen op

basis daarvan welke objectieve omstandigheden (zoals armoede en

oorlog) en subjectieve beleving (zoals populaire cultuur en geestesle-

ven) van invloed zijn geweest op de houding tegenover clandestiene

activiteiten. Allereerst een nadrukkelijk voorbehoud. Het merendeel

van de 2,5 miljoen Brabanders ergert zich waarschijnlijk aan het

dubieuze imago dat drugscriminelen hun provincie bezorgen. Het is

beslist niet de bedoeling die goedwillenden te stigmatiseren. De zoek-

tocht naar oorzaken van de onmiskenbaar breed verbreide illegale

praktijken is echter onontkoombaar. Vanwege mijn Tilburgse wortels

zal daarbij het accent enigszins op die stad liggen.

We beginnen allereerst met een tour d’horizon van de georganiseerde

criminaliteit in Brabant in verleden en heden, gevolgd door een

impressie van wat oorlogshandelingen er teweegbrachten. Daarna

wordt de geschiedenis vanuit economisch, bestuurlijk, religieus en

cultureel perspectief beschouwd, gevolgd door een intermezzo over

achterstelling en de gedweeheid die soms bij Brabanders wordt veron-

dersteld. Daarna komen de ‘reizigers’ aan bod, gevolgd door een slot-

beschouwing.

Verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit

Tot de Brabantse georganiseerde misdaad behoort vanouds de roofcri-

minaliteit; het eerste moderne artikel over georganiseerde criminali-

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002
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teit in het Algemeen Politieblad ging over de Kempenbende (Blaauw

1974). Die criminele groep uit Zuidoost-Brabant telde ruim vijftig

leden en pleegde honderden overvallen, bedrijfsinbraken, lading- en

autodiefstallen. De bende viel in 1979 uiteen, nadat de bendeleider

met vijf kompanen werd veroordeeld tot negen jaar cel.

Ruim driehonderd jaar eerder zwierven er ook gewelddadige bendes

door de streek. De armoede was destijds epidemisch: mensen stierven

van de honger en velen waren tot de bedelstaf veroordeeld. Plunde-

rend soldatenvolk bracht ellende met zich mee (Van den Eerenbeemt

1968, p. 19-23). Veel behoeftigen uit Holland, Utrecht, Gelre en Cleve

trokken naar Den Bosch, Bergen op Zoom en Breda, waar weldadig-

heidsinstellingen waren gevestigd. Die toestroom leidde tot noodsi-

tuaties. De plaatselijke overheid kon tegen criminaliteit en bedelarij

maar weinig rechtshandhavers inzetten. De effectiviteit van klopjach-

ten door militairen was beperkt; platteland en dorpen bleven onveilig

(Van den Eerenbeemt 1968, p. 21-37). De schepenbanken hadden

geen rechtsmacht buiten hun eigen gebied. Wie een grens overstak

ontliep vervolging, en er waren erg veel grenzen (Holland-Brabant,

Meierij-Baronie en heerlijkheden met eigen rechtsmacht).

In de achttiende eeuw kwamen in Den Bosch en elders hongeroproe-

ren voor. Veel paupers crepeerden door ondervoeding en epidemieën

(Van den Eerenbeemt 1968, p. 39 e.v.; Prak 1997). Overdadig drankge-

bruik veroorzaakte forse problemen (Van den Eerenbeemt 1968, p. 84).

Op het schrale Kempenland, de armste streek van het land, hielden

kleine boeren hun gezin amper in leven. Dit leidde tot moedeloosheid

en een zwakke werkmoraal.

In de zeventiende en achttiende eeuw kreeg Brabant te maken met

omvangrijke bendes, die hun kampementen onder meer opsloegen op

de Rucphense Heide en De Zandschellen bij Loon op Zand. Vrouwen

hadden daarbij een belangrijke rol (Russel 1877; Egmond 1994,

p. 206-209). Deze bendes, deels met een militaire structuur, maakten

zich schuldig aan diefstal, roof, mishandeling en moord; ze oefenden

op het hele Brabantse platteland een ware terreur uit (Egmond 1994,

p. 93-115). Opkopers, onder wie rijke inwoners van omringende dor-

pen, kochten heimelijk gestolen waar van hen. De bestrijding van roof-

bendes door zowel justitie als (voornamelijk) boeren en dorpsbewo-

ners verliep uitgesproken wreed. Veel ‘bandieten’ werden gefolterd,

stierven op het schavot of werden voorgoed in tuchthuizen opgeslo-

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002
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ten.3 Wie niet op heterdaad kon worden betrapt en veroordeeld, werd

niet zelden op de vlucht neergeschoten of gelyncht (Sinnighe 1949,

p. 36 e.v.; Van den Eerenbeemt 1968).

Behoeftigheid is een evidente verklaringsfactor voor hardnekkige cri-

minaliteit. De historica Florike Egmond wijst er op basis van haar

omvangrijke onderzoek echter op, dat de deelname van specifieke

sociale groepen aan plattelandsbenden in de periode 1650-1800 niet

uitsluitend uit geldgebrek voortkomt.

‘De casestudy’s toonden aan dat ze over talenten en kwaliteiten beschikten

die veel andere mensen misten, zoals mobiliteit, familietradities en crimi-

nele expertise, bekendheid met het hanteren van wapens en toegang tot

plaatselijke hulpbronnen en assistenten (gecombineerd met een bepaalde

onafhankelijkheid van de lokale sociale controle), leiderschap, discipline en

een zekere mate van solidariteit.’ (Egmond 1994, p. 239)

De Brabantse bendeleden beschikten dus over specifieke kwalificaties

die hen in staat stelden tot een deviante levensstijl.

Sint-Willebrord, Kaatsheuvel, Ravenstein en Oss, gelegen op grenzen

van jurisdicties, werden toevluchtsoorden voor agressieve bedelaars,

landlopers en rovers uit de verre omtrek (Van Kappen 1965; Van den

Eerenbeemt 1968, p. 62 e.v.; Schreurs 1947). Deserteurs en afgedankte

huursoldaten zorgden in de achttiende eeuw eveneens voor overlast.

Blijkens gerechtelijke archieven waren veel criminelen afkomstig uit

Duitsland, het tegenwoordige Wallonië en Frankrijk (Van den Eeren-

beemt 1968, p. 72). Roven en bedelen waren deels seizoensgebon-

den: ’s zomers bracht men buiten door in streken waar wat te halen

viel, om in de herfst terug te keren naar de geboortestreek (Egmond

1994, p. 205). Dringende bijstandsverzoeken van lokale autoriteiten

aan de Staten-Generaal, waarin werd betoogd dat Staats-Brabant ‘als

overstroomt is van vagabonden’, hadden weinig resultaat (Van den

Eerenbeemt 1968, p. 67). Rondzwervende bendes ontstonden mede

door de praktijk van bannissement: het uitwijzen van criminele vreem-

delingen door de (Hollandse) steden (Van den Eerenbeemt 1970, p. 9

e.v.; Egmond 1994, p. 105-106).

Begin negentiende eeuw berichten bronnen nog altijd van omvang-

rijke roofcriminaliteit, waarbij steevast de relatie met armoede wordt

3 De pijnbank werd in Nederland in 1798 afgeschaft, het brandmerken in 1854 en de dood-
straf in 1870.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002
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gelegd (Egmond 1986). Vooral op het platteland doet zich groepscri-

minaliteit voor vanuit families met meerdere generaties (Egmond

1994, p. 220; Van den Eerenbeemt 1970, p. 5). De bestrijding verloopt

onbeholpen: actieplannen lekken voortijdig uit en klopjachten hebben

kortstondig effect (Van den Eerenbeemt 1970, p. 99-100). Het politie-

apparaat bleef lange tijd zwak. Pas in de Franse tijd werden zowel de

oorzaak (ernstige armoede) als de uitingsvormen (roof en diefstal) ste-

viger aangepakt. Het inzicht groeide rond 1800 dat ‘de kwaaddoeners

niet door galg, rad, geeselpaal, tortuur of pijnbank van het kwaad wor-

den afgeschrikt’. Vrijheidsstraf gecombineerd met gedwongen werk-

verschaffing werd als een beter middel gezien om recidive te voorko-

men (Van den Eerenbeemt 1970, p. 11 e.v.). Door de ingebruikname in

1808 van een tuchthuis in Den Bosch hoefden veroordeelden niet lan-

ger bij gebrek aan celruimte te worden vrijgelaten (Van den Eeren-

beemt 1970, p. 123-131). De langere detentie van recidivisten vermin-

derde het criminaliteitsprobleem. Ook werden onder de Code Pénal

bedelarij en landloperij als zelfstandige delicten strafbaar gesteld.

Tegelijk werden de armenzorg en werkverschaffing georganiseerd, en

meer van het schrale land werd ontgonnen (Van den Eerenbeemt

1968, p. 161 e.v.).

Samenvattend moet worden geconstateerd dat boeren en burgers tot

in de negentiende eeuw tegenover criminele dreigingen vooral op

zichzelf waren aangewezen. Dat gold bij uitstek op het platteland,

maar ook de Tilburgse politie telde in 1855 slechts drie medewerkers,

van wie er een op gevorderde leeftijd was en een tweede bekendstond

om zijn drankmisbruik (Gorisse e.a. 2001, p. 233). Wel was de mare-

chausseebrigade er befaamd om hardhandig optreden. Marechaus-

sees waren als vertegenwoordiging van het nationale gezag in Brabant

lange tijd gehaat. Katholieke Kamerleden opperden zelfs de ‘mare-

chaussee-theorie’: de hoge criminaliteitscijfers in het zuiden zouden

zijn veroorzaakt door de grotere intensiteit en gestrengheid waarmee

de opsporing en vervolging in die streken zouden plaatsvinden

(Kempe 1938, p. 143).

Smokkel

De Brabantse landsgrenzen zijn lange tijd verbonden geweest met

smokkel (Spapens & Van Oirschot 1988). Naar Duitsland ging het

doorgaans om kleinschalige praktijken gedurende beperkte periodes.
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De smokkel van en naar het zuiden was echter omvangrijk. Nadat eind

achttiende eeuw de zuidelijke Nederlanden bij het Franse Rijk waren

ingelijfd, tierde de sluikhandel levendig (Van den Eerenbeemt 1970,

p. 51 e.v.). De nijverheid, waaronder de Tilburgse wollenstoffenindu-

strie, was hier sterk bij betrokken. Ook koloniale waar werd in grote

hoeveelheden van noord naar zuid gesmokkeld. Smokkelen was zeer

lucratief, en grensbewakers knepen tegen betaling een oogje toe. Bij

confrontaties met zwaarbewapende smokkelbendes kwamen tiental-

len tolbeambten om het leven. De smokkelpraktijken verdwenen, toen

in 1802 Frankrijk en Engeland vrede sloten en vrijhandel weer moge-

lijk werd (Van den Eerenbeemt 1970, p. 55).

Smokkel met België begon direct na de Afscheiding in 1830 en ein-

digde pas door de Benelux-unie in 1962. Tijdens de Tweede Wereld-

oorlog was smokkelen een ware volksbeweging (Spapens & Van Oir-

schot 1988, p. 82-83). Zelfs politiemensen en marechaussees namen

eraan deel. De politie trad in de bezettingstijd coulant op tegen

betrapte smokkelaars (De Jaeger 1999, p. 138-141).

Tot begin jaren vijftig was smokkelen overwegend het werk van indivi-

duen en kleine groepjes, die te voet of fietsend de afstand tot de grens

overbrugden (Schreurs 1947, p. 223-224, 278-279). Deels werd in

opdracht gesmokkeld (Spapens & Van Oirschot 1988; Nijdam 1950,

p. 126-127). Smokkelaars kenden elkaar, maar meer dan een zwijgcode

en afzetkanalen deelden ze niet. Gaandeweg echter professionali-

seerde de smokkel en werden confrontaties gewelddadiger.4 Vuurwa-

pens waren in België tot eind twintigste eeuw volop te koop en vonden

via Brabantse clandestiene handelaren hun weg naar het Noorden.

Als het om smokkel over de Belgische grens gaat, worden vaak

bepaalde ‘broeinesten’ benoemd. In de eerste helft van de twintigste

eeuw stonden mensen uit Etten-Leur en Sint-Willebrord bekend om

smokkelen en andere illegale praktijken. Ze verlinkten elkaar nooit,

blijkens de destijds bij Bredase magistraten bekende uitdrukking ‘Ik

kom van Etten en ik weet van niks’ (De Blécourt 1980, p. 216).5 Er

waren zeker dorpen en wijken nabij de grens van waaruit relatief veel

smokkelaars opereerden. Wie echter in de lokale kronieken duikt en

4 Verscheidene marechaussees ondervonden dat Brabantse smokkelaars na de Tweede
Wereldoorlog veel eerder geneigd waren tot wapengebruik dan hun Limburgse collega’s
(J. Smeets, mondelinge communicatie, maart 2017).

5 Varianten op Brabanders die zich tegenover het gezag van de domme houden, zijn ook
elders te vinden (Schilders 2016, p. 29-30).
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oude mensen langs de zuidgrens spreekt, ontdekt dat het smokkelen

zeer wijdverbreid was.

Illegale alcoholproductie

Een andere clandestiene inkomstenbron was lange tijd de drankstoke-

rij (Spapens & Horsten 1990). De illegale alcoholproductie was zeer

conjunctuurgevoelig: afhankelijk van prijs en aanbod van legale drank,

en vooral het accijnstarief, werd de markt aan beide zijden van de

grens bediend. Vóór de jaren twintig van de twintigste eeuw was clan-

destien stoken een kleinschalige huisindustrie, tot in België de Alco-

holwet van 1919 de verkoop, het aanbieden en het verbruiken van

sterke dranken in voor het publiek toegankelijke plaatsen verbood

(Spapens 2012, p. 37). Net zoals de Amerikaanse drooglegging de maf-

fia voortbracht, ontstond er in België al snel een met de reguliere eco-

nomie vervlochten onderwereld. Een sterke verhoging van de Neder-

landse accijns op gedistilleerd leidde in 1921 tot omvangrijke alcohol-

smokkel (Zwaal 2012, p. 51). Jaarlijks werden er ook tientallen stoke-

rijen opgerold, waarbij aan het licht kwam dat reguliere handelaren

een flink graantje van de illegale praktijken meepikten (Zwaal 2012,

p. 54). Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd Belgische drank naar

het Noorden gesmokkeld en volop in de kroegen verkocht. Over de

landsgrens heen vormden zich tussen stokers en smokkelaars hechte

contacten.

Direct na de Tweede Wereldoorlog was door rantsoenering en de aan-

wezigheid van grote aantallen militairen de vraag naar drank enorm,

maar er was nauwelijks legaal aanbod. Aan beide zijden van de grens

werden tientallen clandestiene stokerijtjes ontdekt en de verboden

waar werd vaak in militaire trucks naar Nederland gesmokkeld (Spa-

pens 2012, p. 41-43). Nadat de rantsoenering in september 1948 was

opgeheven, en vooral toen de Rijksoverheid in 1951 weer onbeperkt

grondstoffen beschikbaar stelde aan distilleerderijen, kwam er aan het

clandestiene stoken goeddeels een eind (Zwaal 2012, p. 62-65).

In de jaren vijftig tot 1962 werd er veel boter van noord naar zuid

gesmokkeld, omdat Nederland een overschot had en de prijs in België

veel hoger lag. In diezelfde periode werd ‘sluikstoken’ in België steeds

strenger gestraft, waarop Belgische stokers vanuit Nederland gingen

opereren. De Nederlandse botersmokkelaars zochten na 1962 een

nieuwe inkomstenbron en leerden alcohol stoken van hun Vlaamse
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collega’s (Spapens 2012, p. 46-48). In 1968 ontdekte de douane in Sint-

Oedenrode voor het eerst sinds lange tijd weer een grootschalige alco-

holstokerij, die door Vlamingen werd gerund (Zwaal 2012, p. 67). In de

jaren daarna bloeide het stoken in Noord-Brabant weer op, terwijl in

Vlaanderen vrijwel geen stokerij meer werd aangetroffen. Tussen 1971

en 1988 werden er in Brabant 36 grote stokerijen ontmanteld. De

markt draaide uiteindelijk de clandestiene bedrijvigheid de nek om,

doordat in 1984 in België het schenken van gedistilleerde dranken

weer werd gelegaliseerd. De clandestiene stokers moesten het daarna

louter van de binnenlandse markt hebben. Ook daar zat de klad in,

doordat de witte slijterijen die hun waren afnamen, de concurrentie

met grote supermarktketens en slijterijketens begonnen te verliezen

(Zwaal 2012, p. 75-76). De laatste grootschalige stokerij werd in 1990

opgerold in het Brabantse Haaren; veel voormalige stokers en hun kin-

deren waren toen al overgestapt op de productie van amfetamine en

ecstasy (Zwaal 2012, p. 76; Spapens 2012, p. 45). De les uit boven-

staand relaas is dat marktvraag, overheidsbeleid, landsgrenzen en cri-

minele kennistransfer allesbepalend kunnen zijn voor een onder-

grondse economie.

Vanaf begin jaren negentig wordt de Brabantse criminaliteit steeds

grootschaliger en beter georganiseerd. De drugsbaronnen verdienen

miljoenen, exporteren hun waar wereldwijd en laten hun omgeving

vaak meeprofiteren. De laatste dertig jaar manifesteert de Brabantse

georganiseerde criminaliteit zich voornamelijk als hennepteelt en

-handel, productie van en handel in synthetische drugs, cocaïnehan-

del, gewelddadige vermogenscriminaliteit, voertuigdiefstal, grootscha-

lige heling, handel in illegale wapens, liquidaties en witwassen. De

lezers van Justitiële verkenningen zullen met deze verschijningsvor-

men globaal bekend zijn, zodat hier met de hoofdlijnen wordt vol-

staan.

Synthetische drugs

Bij synthetische drugs gaat het in hoofdzaak om ecstasy en amfeta-

mine als eindproducten (Spapens 2006; Schoenmakers e.a. 2016;

KLPD – DNR 2012; NDB 2017). Veel subjecten in de hedendaagse top

van de georganiseerde synthetische-drugscriminaliteit zijn vanaf de

jaren negentig actief: enkele tientallen personen worden verantwoor-

delijk gehouden voor het financieren en organiseren van het meren-
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deel van de productie. Dat zijn overwegend Brabanders, van wie velen

oorspronkelijk afkomstig zijn uit de woonwagengemeenschap. Ook

wanneer elders in Nederland een drugslab wordt aangetroffen, zijn er

vaak Brabanders bij betrokken.

Recent rapporteerde de Taskforce Brabant-Zeeland dat in 2016 zestien

productielabs en vijftig opslagplaatsen van grondstoffen zijn opgerold

(Taskforce BZ 2017). Van de productielijnen zijn onderdelen vaak over

meerdere locaties verdeeld. Het merendeel van de Nederlandse pro-

ductie- en dumpinglocaties is gelegen in Brabant en in mindere mate

in Limburg en Zeeland (Schoenmakers e.a. 2016, p. 48). Sommige aan-

getroffen locaties hadden een geschatte productiecapaciteit van tien-

tallen kilo’s per dag; de waarde van de aangetroffen precursoren en

drugs loopt dan in de miljoenen euro’s of meer (De Bekker 2017).

De totale jaarlijkse nettowinst uit de Brabantse synthetische-drugs-

industrie wordt op honderden miljoenen euro’s geschat.

Cannabis

Illegale hennepteelt is de andere grote criminele bedrijfstak in Brabant

(Jansen 2012; NDB 2017; Spapens e.a. 2007). Het aantal actieve Neder-

landse wietkwekerijen wordt op basis van berekende energiediefstal

op minstens 30.000 geschat. Een onbekend, maar aanzienlijk deel

daarvan zou zich in Brabant bevinden. De Taskforce Brabant-Zeeland

rapporteerde dat in 2016 1.207 wietkwekerijen werden geruimd, waar-

bij in totaal 154.000 planten en 130.000 stekken zijn vernietigd (Task-

force BZ 2017). Ruimingscijfers zeggen meer over de inspanning dan

over het totale aantal plantages.

De hennepindustrie is naar omvang en geografische spreiding weinig

inzichtelijk, want wat niet wordt ontdekt, blijft onbekend. Tot maart

2015 echter konden de growshops, waar wiettelers hun benodigdhe-

den kochten, bovengronds opereren. Een analyse van ruim tien jaar

geleden telde in Brabant 90 growshops, waarvan 60 in de toenmalige

politieregio Midden- en West-Brabant (Spapens e.a. 2007, p. 64-66).6

Dit suggereert een concentratie van hennepteelt in Midden-Brabant.

Ruim 70% van de growshops en/of hun eigenaren bleek vanwege ille-

gale activiteiten vermeld in de politieregisters. In Duitsland en België

worden veel minder wietkwekerijen ontmanteld, en dan nog veelal in

6 Het betreft hier voor zover bekend de meest recente openbare cijfers over growshops.
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de grensgebieden met Nederland. Het merendeel van de bij hennep-

teelt betrokken dadergroepen bestaat uit autochtone Nederlanders,

met een dominante rol voor woonwagenbewoners en leden van

motorbendes. Zij maken zich ook vaak schuldig aan andere delicten,

zoals productie van synthetische drugs, geweldpleging, zware vermo-

genscriminaliteit en afpersing.

De jaarlijkse nettowinst uit de Brabantse hennepindustrie beloopt

minimaal vele tientallen tot honderden miljoenen euro’s. De actuele

kiloprijs voor droge hennep bedraagt ongeveer € 3.500. Een gram

nederwiet kost in een koffieshop ongeveer € 9. Een plant levert volgens

de door het Openbaar Ministerie gehanteerde berekening ongeveer 30

gram droge wiet per groeicyclus van maximaal tien weken. In de prak-

tijk is het dubbele of meer realistisch, onder meer afhankelijk van het

aantal planten per vierkante meter. Een professionele kwekerij in een

woning omvat 200 tot 600 planten, in een bedrijfsgebouw zijn 2.000

planten niet ongewoon. De meeste betrokkenen bij de productie (ver-

huurders van panden, elektriciens, kwekers, knippers en transpor-

teurs) verdienen een omgerekend nettomaandinkomen van minstens

€ 10.000. Groothandelaren verdienen meerdere tonnen tot miljoenen

per jaar. Vele duizenden Brabanders zijn direct bij de hennepindustrie

betrokken. Meer nog dan de synthetische-drugsproducenten (met hun

giftige afval) lijken henneptelers op een zwijgcultuur te kunnen reke-

nen. Het legale bedrijfsleven kan de verlokking van het snelle geld

moeilijk weerstaan: steeds meer Brabantse ondernemers raken

betrokken bij criminele dienstverlening in de vorm van logistieke faci-

liteiten of witwassen.

Voertuig- en transportcriminaliteit, ladingdiefstal en overvallen

Grote transportaders doorkruisen Brabant van noord naar zuid en van

de zeehavens naar het Europese achterland, en transportondernemin-

gen opereren dan ook graag vanuit de provincie. Een deel daarvan

toont zich, zeker in economisch moeilijke tijden, kwetsbaar voor mis-

bruik door drugsondernemers. Ook maken veel criminelen van auto-

verhuurbedrijven gebruik om zich anoniem te kunnen bewegen. Daar-

naast telt Brabant vijftien grotere industriehavens, zoals Moerdijk,

Den Bosch en Tilburg, waar soms ook ondermijning zichtbaar wordt.

Criminelen beschikken zelf over vracht- of pleziervaartuigen die voor

drugsdoorvoer kunnen worden gebruikt. Voorts telt Brabant meerdere
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vliegvelden met deels beperkt toezicht. Politie en marechaussee

betrapten hier meermalen drugs- en geldsmokkelaars.

In de jaren negentig werd duidelijk dat Brabantse beroepscriminelen

zeer actief waren op de markt van gestolen voertuigen. Zoveel garages

en handelaren, verhuur- en sloopbedrijven bleken als moedwillige

facilitators actief dat er tot op zekere hoogte sprake was van betrok-

kenheid van de autobranche als zodanig bij georganiseerde misdaad

(Moerland & Boerman 1999). Momenteel is het beeld nog altijd pro-

blematisch (NDB 2017).

Deels dezelfde dadergroepen, wederom uit het criminele ‘kamper’-

milieu en overwegend uit Zuidoost-Brabant, worden verantwoordelijk

gehouden voor ladingdiefstallen. Van de 336 incidenten die zich in

2015 rond ladingdiefstal voordeden, vonden er 177 in Brabant en Zee-

land plaats. Dit kan deels worden verklaard doordat er veel bedrijven

in het beroepsgoederenvervoer zijn gevestigd, en door de belangrijke

doorvoerroutes. Het is een ‘rijk jachtgebied’ met een lange traditie van

ladingdiefstal en overvallen, zoals we met de Kempenbende al zagen.

Er lijkt sprake van historische continuïteit en intergenerationele over-

dracht van vaardigheden en contacten.

Wat overvallen betreft ligt het aandeel in de zwaarste categorie in Bra-

bant hoger dan elders. Zulke hold-ups worden gekenmerkt door

geweldsbereidheid en goede voorbereiding, inclusief voorkennis ten

aanzien van de buitverwachting en een ‘aanvalsplan’ met voorobser-

vatie. Brabantse overvalbendes hebben afzetkanalen om gestolen

waar te verkopen, vaak grote helers met een voorkeur voor accijnsgoe-

deren, kleding en computerapparatuur.

Slagveld Brabant

Vanaf de dertiende eeuw beleefde het hertogdom Brabant een bloei-

periode. Met het Charter van Kortenberg uit 1312 kreeg een deel van

het Brabantse volk als eerste op het Europese vasteland democratische

rechten in een regeling die model zou staan voor de latere Neder-

landse, Amerikaanse en Franse democratie (Joachems 2012). In 1430

kwam Brabant onder Bourgondisch en in 1482 onder Habsburgs

bestuur, en werd daarmee een speelbal van internationale ontwikke-

lingen. Economische teruggang, oorlogen en religieuze tegenstellin-

gen leidden tot het einde van de bloeitijd. Met de Vrede van Münster
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in 1648 werd het noordelijke deel van het hertogdom Brabant onder-

deel van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de daar-

opvolgende anderhalve eeuw was ‘Staats-Brabant’ een ‘Generaliteits-

land’ met beperkte staatkundige rechten, dat diende als militaire buf-

ferzone. Het openlijk beleven van het katholicisme was er niet toege-

staan.

Door de eeuwen heen heeft Brabant veel te lijden gehad onder allerlei

krijgshandelingen. Opeenvolgende oorlogen brachten slachtpartijen,

strooptochten en plunderingen met zich mee en verergerden het leed

en de armoede. Er bleef vaak ongeregeld volk hangen: deserteurs,

afgedankte huurlingen, veteranen zonder inkomen en prostituees die

met de troepen waren meegetrokken. Hoewel de historische bronnen

het niet vermelden, waren veel van de oorlogsgetroffenen ongetwijfeld

getraumatiseerd.

Het was dus menigmaal oorlog in Brabant: we kennen de Opstand

(‘Tachtigjarige Oorlog’) van 1568 tot 1648, krijgshandelingen van de

bisschop van Münster in de jaren zestig van de zeventiende eeuw en

Franse strooptochten van 1672-1678, 1688-1697, 1702-1713 en

1740-1748 (Gorisse e.a. 2001, p. 149 e.v.). Het plattelandsvolk was stee-

vast de dupe, en met name de Fransen namen herhaaldelijk wraak op

de Brabanders als de Republiek der Verenigde Nederlanden hun

onwelgevallige daden had ondernomen. Misoogsten en plunderingen

door rondtrekkende troepen veroorzaakten in de zeventiende eeuw

hongersnood.

Ook de achttiende eeuw bracht epidemieën, economische depressie,

plunderingen en grote armoede. Die armoede werd vanuit het geloof

vooral gezien als iets onvermijdelijks; fatalisme en berusting zijn de

Brabanders niet vreemd (Gorisse e.a. 2001, p. 152-162). Gorisse e.a.

tekenen hier echter bij aan dat ‘het verweer tegen wat wel vermijdbaar

werd geacht fel kon zijn’. In die jaren kwam het bijvoorbeeld in Tilburg

herhaaldelijk tot protestacties tegen prijsstijgingen. Ook deden zich

geweldsacties, charivari7 en volksgerichten voor tegen buitenstaan-

ders, dominees, joden en normschenders.

De negentiende eeuw kende wederom krijgsgewoel. Zo moest Tilburg

in 1813-1814 meer dan 250.000 voornamelijk Russische en Pruisische

geallieerde militairen inkwartieren en van voedsel voorzien, terwijl de

7 Een charivari was een ritueel in de vorm van een volksgericht, waarbij een individu of een
stel dat de sociale gedragsnormen had overtreden, werd bespot en bestraft. Zie nl.wikipe-
dia.org/wiki/Charivari_(volksgericht).
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Kozakken plunderend en verkrachtend in de stad huishielden (Gorisse

e.a. 2001, p. 219). Gedurende de hele negentiende eeuw deden zich in

Tilburg periodes van protesten, rellen en burgerlijk verzet voor, zoals

tijdens de Bataafse Tijd (in 1799-1800 en 1811), in 1829, na de Belgi-

sche Opstand en in 1883-1885 (Romme 1993; Schilders 2016, p. 73-80).

Na de Belgische Opstand eind 1830 werd het Nederlandse leger van

circa 100.000 man gemobiliseerd (Hoffmann 1974). Zo’n 37.000 solda-

ten kwamen in Noord-Brabant terecht. In de periode 1830-1839 waren

bijna 1.900 militairen ondergebracht bij de 12.000 inwoners van Til-

burg. Tegenover de problemen die inkwartiering met zich meebracht,

stond het daggeld dat men voor het onderbrengen kreeg. Ook de

horeca profiteerde, vooral toen kroonprins Willem II zijn hoofdkwar-

tier in Tilburg vestigde.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg Brabant te maken met een jaren-

lange mobilisatie, waarbij troepen in het grensgebied werden gelegerd

en deels bij de bevolking ingekwartierd. Ook Belgische vluchtelingen

vonden hier massaal onderdak. De Belgische grens was door de Duit-

sers afgesloten met een hek waarop een dodelijk voltage stond, maar

desondanks werd er druk gesmokkeld. In Tilburg nam door de aanwe-

zigheid van gemobiliseerde militairen en vluchtelingen de criminali-

teit sterk toe. Er braken herhaaldelijk rellen uit, door politie en mare-

chaussee met de blanke sabel bestreden (Kleijngeld 1983).

In de Tweede Wereldoorlog leden de Brabanders net als de rest van

Nederland onder de Duitse bezetting, al bleef de hongerwinter hun

bespaard. Er was nauwelijks openlijk verzet toen in augustus 1942

honderden joodse mensen werden afgevoerd. Ook tegen de deportatie

van woonwagenbewoners en zigeuners werd niet geageerd. De actie-

bereidheid was er wel toen in het voorjaar van 1943 ex-militairen wer-

den gearresteerd en weggevoerd. Industriearbeiders, ambtelijk perso-

neel en winkeliers, maar ook agrariërs staakten in groten getale, en

hielden dat vaak ook onder grote druk en intimidatie meerdere dagen

vol (De Jaeger 1999, p. 69 e.v.). Tamelijk veel politiemedewerkers en

marechaussees in Brabant, vooral uit de lagere rangen, waren in de

oorlogsjaren passief en actief bij het verzet betrokken (De Jaeger 1999,

p. 193-201). Ook werden op het uitgestrekte platteland zeer veel

onderduikers, onder wie joden en geallieerde piloten, verborgen

(Govers 1992; verhalen van familie en vrienden).

De bevrijding ging gepaard met hevige gevechten (Didden 2012; Eij-

kens & Spapens 1994). In Tilburg werd de wijk Broekhoven op 27 okto-
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ber 1944 zeer zwaar beschoten. Drie Broekhovenaren, onder wie de

notoire Toon Verhagen, gingen tijdens de barrage met een witte vlag

door de linies om de bevrijders te vragen het schieten te staken, omdat

de Duitsers de stad al hadden verlaten (Janse 1984, p. 122-125).

Na de oorlog hadden veel Brabanders moeite zich in het oude gareel te

schikken. Zo wees de Tilburgse hoofdcommissaris Eissens er zeven

jaar na de bevrijding op dat de bevolking in de oorlog geleerd had de

van de overheersers afkomstige normen te saboteren en te ondergra-

ven. Men stelde daardoor ‘een nationale vaderlandslievende daad’,

aldus de korpschef. Na de oorlog zouden velen volgens hem niet vol-

doende zijn omgeschakeld; die meenden nog altijd met de ondergra-

ving van het gezag iets lofwaardigs te doen, of tenminste iets wat geto-

lereerd moet worden (De Jaeger 1999, p. 394).

In hoeverre heeft deze beladen historische erfenis van armoede en

geweld nog betekenis voor hedendaagse Brabanders? De eigen

geschiedenis leeft er, dat was in ieder geval zo in de twintigste eeuw. Er

zijn actieve heemkundeverenigingen en lokale kranten hebben van-

ouds heemkundige rubrieken.8 De Brabantse glorietijd lag echter in de

middeleeuwen; daarna was het sappelen en ‘verrekken van d’n erre-

moei’. Er bestond een klassenbewustzijn onder de Tilburgse arbeiders,

en het besef dat de katholieke kerk een dwingende invloed had op

zowat alle levensdomeinen. Dit alles leverde ressentiment op tegen de

‘bazen’, de overheid en clerus.

Economische ontwikkeling

Grote delen van Brabant leden eeuwenlang onder structurele armoede

en periodieke hongersnood. Pas in de negentiende eeuw kreeg men

beter te eten, en het duurde tot de jaren zeventig van de twintigste

eeuw tot bredere lagen van de bevolking welvaart leerden kennen. Een

belangrijke oorzaak van de armoede ligt in de Brabantse bodem; die

bestaat voor een groot deel uit onvruchtbare zandgrond, die alleen

met grote hoeveelheden mest productief is te maken. Keuterboertjes

konden zich dat niet veroorloven; daarom kent de provincie van

8 Heemkunde en (amateur)geschiedschrijving zijn in Brabant populair: zie o.a. de websites
thuisinbrabant.nl, erfgoedbrabant.nl en historietilburg.nl, het tijdschrift voor heem en erf-
goed Inbrabant en de tv-serie De Canon van Lammers van Omroep Brabant.
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oudsher veel schrale heide (Van den Eerenbeemt 1975, p. 114; Duij-

vendak 1990, p. 28 e.v.).

Structurele ondervoeding leidt tot ernstige ziektes, gebreken en zelfs

de dood. Periodieke hongersnood lag altijd op de loer en verklaart,

naast het harde werk, de spreekwoordelijke Brabantse waardering

voor een stevige maaltijd: ‘As ’t mar veul en vet is!’ Voor hulp in het

levensonderhoud was de bevolking vooral op de Kerk en particulieren

aangewezen. Met de Armenwet van 1854 werd de rol van de overheid

nog verder beperkt tot voornamelijk het tegengaan van bedelarij

(Duijvendak 1990, p. 39).

Ernstige armoede gaat vaak gepaard met drankmisbruik, en Brabant

vormt daarop geen uitzondering. Achttiende-eeuwse bronnen berich-

ten van buitensporig drankgebruik (Van den Eerenbeemt 1975,

p. 37-40). Dit levert aanzienlijke sociale problemen op, waaronder cri-

minaliteit. In Oss bijvoorbeeld constateerde het gemeentebestuur dat

‘door het slegt en veelvuldig gebruik van drank veele vegteryen ja zelfs

moorden voorvallen’. Ossenaren stonden bekend om hun vechtlust,

waarbij veelvuldig het gelaat van de tegenstander werd gekerfd: zo’n

litteken werd ‘het wapen van Osch’ genoemd (Rooijakkers 1994,

p. 401-402; Rombach 1993, p. 106-112). Een relatie met in die streek

veelvoorkomende beroepen als slachters en vilders is snel gelegd.

Door de eeuwen heen bevonden zich onder de bendes veel reizende

slachters, vilders en leerlooiers. Een deel van die ruwe klanten

ging ’s nachts op rooftocht (Egmond 1994; Tops & Tromp 2017, p. 69).

In de vijftiende eeuw kende het dorp Tilburg regelmatig hongersnood

(Gorisse e.a. 2001, p. 58 e.v., 108 e.v.). Om de vele monden te kunnen

voeden werd huisnijverheid noodzakelijk. Keuterboeren verwerkten er

wol om aan extra inkomsten te komen (Commandeur e.a. 1981). In de

achttiende eeuw ontwikkelde zich hieruit een omvangrijke nijverheid.

Aanvankelijk ging het daarbij vooral om thuiswerkers, waarbij Bra-

bantse entrepreneurs fungeerden als schakel tussen Hollandse hande-

laren en thuiswerkers (Gorisse e.a. 2001, p. 114; Eerenbeemt 1975,

p. 166-167). Leidse ondernemers brachten hun spin- en weefactivitei-

ten en uiteindelijk hele bedrijven naar Tilburg vanwege de lage lonen

en arbeidzame mentaliteit (Van den Eerenbeemt 1977, p. 22-26). In

steden als Den Bosch bepaalden de gilden wie onder welke voorwaar-

den mocht werken; thuiswevers konden er niet zomaar aan de slag. In

Tilburg, formeel een dorp, kon dat wel (Van den Eerenbeemt 1975,

p. 121-122; Commandeur e.a. 1981, p. 1). Vestingsteden hadden
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bovendien binnen hun muren geen ruimte om grote fabrieken te ves-

tigen.

In de Bataafse Tijd kwam de nijverheid echt op gang (Van den Eeren-

beemt 1975, p. 119). Vooral in Tilburg waren de lonen laag (Van den

Eerenbeemt & Schurink 1959). De arbeiders hadden er bij hun huisje

meestal nog een stukje land waarop ze voedingsmiddelen verbouwden

en geiten en varkens hielden. Boerderijen lagen vaak midden in de

stad; vandaar de uitdrukking dat de Tilburger met ‘groene vingers’

geboren is (Peeters 1979, p. 78 e.v.). Rond 1830 was maar 10% van de

gemeente Tilburg stedelijk gebied en had 80% van de bevolking een

varken (Gorisse e.a. 2001, p. 273). Op die manier hield men in tijden

van werkloosheid in de toen nog labiele textielindustrie het hoofd

boven water. In de loop van de negentiende eeuw gingen de huisarbei-

ders vanwege de voortschrijdende technische ontwikkeling steeds

meer in werkplaatsen werken. Spinmachines deden hun entree, en in

1827 werd de eerste stoommachine in Tilburg in gebruik genomen,

wat prompt tot protesten leidde (Gorisse e.a. 2001, p. 295, 301; Van

den Eerenbeemt 1975, p. 128).

Rond 1870 was Tilburg een industriestad geworden; naast vele textiel-

fabrieken kwam er ook een Centrale Spoorwegwerkplaats (Van den

Eerenbeemt 1975, p. 160; De Jonge 1976, p. 86-87). In de rest van Bra-

bant werkte het merendeel van de arbeiders nog buiten de fabriek.

Ook bleef daar de textielnijverheid lange tijd een winteremplooi op

stukloon, aan te vullen met landarbeid (Van den Eerenbeemt 1977,

p. 60-62). Een soortgelijk beeld bestond in de sigaren- en schoen-

nijverheid (Van den Eerenbeemt 1977, p. 63-64; Van Mierlo 2014). Veel

plattelanders trokken naar Tilburg om werk te vinden.

Begin twintigste eeuw was de werkgelegenheid zo problematisch dat

vele duizenden naar Rotterdam, België of Duitsland migreerden (Van

den Eerenbeemt 1977, p. 130-131). Ook het Tilburgse proletariaat had

het in die jaren slecht. Kinderarbeid was aan de orde van de dag; een

werkdag telde tot 13 uur, alleen zondag was men vrij, en zelfs met een

werkweek van 65 uur moesten velen nog voor ondersteuning aanklop-

pen bij het armenbestuur. Het karige loon werd deels uitbetaald in

eigen betalingssystemen: gedwongen winkelnering dus, en tegen

hogere prijzen (De Vooys 1897; Van Mierlo 2014, p. 251 e.v.).

Sociaal protest was er nauwelijks. De opkomst van een arbeidersbewe-

ging tegen de uitbuiting werd door geestelijkheid en fabrikanten geza-

menlijk bestreden (Commandeur e.a. 1981, p. 1-9; Wagemakers 1990;
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Van der Heijden 2011, p. 107-136). Tot de grote textielstaking van 1917

waren er slechts incidentele acties (Commandeur e.a. 1981, p. 13-17;

Gorisse e.a. 2001, p. 301-309; Wagemakers 1990, p. 136-138, 234;

Kleijngeld 1983). In 1935 kwam het opnieuw tot stakingen, waarbij de

clerus de arbeiders opriep weer aan het werk te gaan (Commandeur

e.a. 1981, p. 41-44; Wagemakers 1990). Per saldo vertoonde Tilburg in

vergelijking met andere industriesteden echter een grote mate van

arbeidsrust (Gorisse e.a. 2001, p. 309; Wagemakers 1990). Doordat

georganiseerd verzet tegen arbeidsuitbuiting lange tijd irreëel leek,

raakten gedweeheid en gelatenheid op den duur ingesleten. Onderne-

mers en pastoors werkten eendrachtig samen om de arbeiders lijd-

zaam aan het werk te houden en naar de kerk te dirigeren. Die waren

zich daar zeer van bewust, getuige de in Tilburg populaire zegswijze:

‘hou-de gij ze mar èrrem, dan hou ik ze wel dom’.9 De fabrikant was

een god in de fabriek, vaak ook huisbaas, en had invloed op het kerk-

bestuur, het gasthuis en de bedeling. Fabrikanten en het arbeidsbu-

reau hielden een zwarte lijst bij: wie eenmaal in één fabriek problemen

kreeg, kon nergens meer werk vinden (Commandeur e.a. 1981, p. 64

e.v.; verhalen van familie en kennissen).

Het socialisme kreeg in Tilburg aanvankelijk alleen aanhang bij de

spoorwegmensen, die deels van buiten Brabant kwamen. Dat veran-

derde toen tijdens de mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog Amster-

damse en Friese militairen en Belgische vluchtelingen socialistische

propaganda gingen verspreiden. Het episcopaat ontzegde daarop in

1918 iedere katholiek die lid was van een socialistische of anarchisti-

sche vereniging het recht sacramenten te ontvangen: dat betekende

een eeuwig verblijf in de hel (Kempe 1938, p. 131). Toch stemde bij de

landelijke verkiezingen in 1918 ruim 14% van de kiesgerechtigden voor

socialistische kandidaten en in 1919 voor de gemeenteraad 20%. Til-

burg kreeg daarop de eerste arbeiderswethouder van heel Zuid-Neder-

land (Gorisse e.a. 2001, p. 245 e.v.; Wagemakers 1990, p. 255 e.v.).

Vanaf eind jaren vijftig sloten steeds meer textielfabrieken de poorten.

Eind jaren zeventig was de wolnijverheid geschiedenis (Commandeur

e.a. 1981, p. 124 e.v.; eigen herinneringen). Het stukwerk als Tilburgse

9 Sociaal historicus Ton Wagemakers verwijst het beeld van de Tilburgse ‘domme arbeider’
naar het rijk der fabelen: ze konden heel goed situaties naar hun eigen hand zetten en
ontwikkelden conflictvermijdend gedrag om binnen hun eigen netwerk een zo groot
mogelijke handelingsvrijheid te krijgen (Wagemakers 1990; Van der Heijden 2011, p. 108).
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huisarbeid bleef nog wel tot eind jaren zeventig bestaan, waarbij het

hele gezin meehielp.

Ondanks de katholieke emancipatie vanaf begin negentiende eeuw

bleven geletterdheid en scholing in Brabant lange tijd relatief laag. Pas

toen de Mammoetwet in 1968 van kracht werd, konden arbeiderskin-

deren naar de middelbare school en daarna een hogere opleiding vol-

gen. Dat was voor de ontwikkeling van de provincie van eminent

belang. Brabant toonde daardoor in de jaren negentig de sterke veer-

kracht van een bokser die heeft leren incasseren. Er bloeide opnieuw

een krachtige industrie op rond hightech, chemie, voertuigbouw en

distributie. Brabantse ondernemingen opereren nu op de wereldmarkt

en nemen ruim de helft van alle Nederlandse octrooiaanvragen voor

hun rekening (Dheedene 2017; Schmidt 2017). Als sterkst geïndustria-

liseerde provincie is Brabant goed voor een vijfde van de Nederlandse

productie. 40% van de bedrijvigheid vindt op het platteland plaats,

onder meer in de vorm van agro-industrie.

Bestuur

In Brabant zwaaiden de landadel en Kerk lange tijd de scepter (Rooij-

akkers 1994, p. 100 e.v.). Na de Vrede van Münster (1648) verloren de

katholieken hun kerkgebouwen en bestuurlijke posities: het wereldlijk

gezag was protestants. De economische elite bleef wel overwegend

katholiek (Gorisse e.a. 2001, p. 165 e.v.; Cöp 2015). Van de overheid ‘uit

het Noorden’ viel eeuwenlang weinig anders te verwachten dan zware

belastingheffingen. Velen stonden daarom wantrouwend tegenover

het centraal gezag.

Tot de Franse Tijd bestond het bestuur in Brabant uit overlappende

jurisdicties van regionale en lokale machthebbers met voortdurende

competentieconflicten. Het wereldlijk gezag was sterk verbonden met

plaatselijke vermogenden, de Kerk was invloedrijk en met regelmaat

bemoeide buitenlands krijgsvolk zich met de machtsuitoefening. De

ordehandhaving stond voorop, en het was voor gewone mensen ver-

standig om zo weinig mogelijk met autoriteiten van doen te hebben.

De gespannen verhouding tot ‘Den Haag’ bleef eeuwenlang bestaan

en flakkert ook nu nog soms op, zoals rond de Q-koortsepidemie

(Mureau 2017). Onder koning Lodewijk Napoleon herwon de katho-

lieke economische elite zijn invloed op het stadsbestuur (Gorisse e.a.
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2001, p. 214-218). Dit patroon tekende zich in de hele provincie af

(Duijvendak 1990). Vanaf 1814 maakt de provincie Noord-Brabant

deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het wederzijds wantrouwen tussen Brabanders en het Noorden komt

frappant naar voren in de ‘Ossche affaire’ (Moors & Spapens 2017;

Smeets 2001; Nagel 1949).10 In 1871 startte de handelsfamilie Jurgens

in Oss de eerste margarinefabriek ter wereld. Vele andere fabrieken

volgden, waarin honderden plattelanders werk vonden. Sommigen

hadden echter moeite met de omschakeling van arme, maar zelfstan-

dige keuterboer naar gedisciplineerde fabrieksarbeider. De ‘onaange-

pasten’ werden op straat gezet en concentreerden zich in achter-

standswijken. Van daaruit ontstonden deels gewelddadige protesten,

maar ook zware criminaliteit. Tussen 1924 en 1935 noteerde men

1.100 misdrijven met 1.480 daders, waaronder tientallen moorden en

roofovervallen alsmede honderden brandstichtingen, inbraken en

diefstallen (Schuyt 2010, p. 210-213). De marechaussee loste in 1934

een reeks moorden op en doorbrak daarmee de criminele terreur.

Toen de speurders echter ook zware zedendelicten en fraude aan het

licht brachten met een pastoor, een kapelaan en een grootindustrieel

als verdachten, greep de (katholieke) procureur-generaal in. Wat

begon als bijstand in een plaatselijk conflict escaleerde tot een poli-

tieke botsing tussen het katholieke Zuiden en het protestantse Noor-

den. Mede door de Ossche affaire viel het kabinet-Colijn in 1939 en

was de eerste Nederlandse politiecrisis een feit (Smeets 2001, 2011,

p. 38). Kort na de oorlog publiceerde de criminoloog Nagel zijn proef-

schrift over Oss, gebaseerd op tientallen daderinterviews en uitvoerige

dossierstudie (Nagel 1949). Hij duidde de vooroorlogse misdaadgolf

vanuit de ontworteling van keuterboertjes die in een industriestad van

hun morele ankers waren geslagen. Toen boekhandel De Slegte eind

jaren vijftig vierduizend onverkochte exemplaren van Nagels disserta-

tie in de ramsj deed, kocht de gemeente Oss die direct op om verdere

reputatieschade te voorkomen (Schuyt 2010, p. 214-215).

10 In feite waren er drie ‘kwesties Oss’: de eerste betrof de moord op wachtmeester Hoek-
man in 1893, die landelijk bekend werd nadat criminelen zijn lijk hadden opgegraven. De
tweede kwestie was een misdaadgolf in de jaren dertig. De derde affaire was de politieke
rel die daarna uitbrak door rivaliteit tussen diverse rechtshandhavingsorganisaties.
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Religie

De invloed van de rooms-katholieke kerk op de verzuilde samenleving

kan nauwelijks worden overschat (Rooijakkers 1994, p. 185 e.v.). Tot

eind jaren zestig bepaalde de Kerk goeddeels het sociale en culturele

leven en vooral de normen en moraal. Dat was al zevenhonderd jaar

zo: begin twaalfde eeuw was het aantal Brabantse kloosters op één

hand te tellen, maar in de anderhalve eeuw daarna werden tientallen

abdijen, priorijen en conventen gesticht. Op het platteland en in de

weinige steden ontstonden parochies, maar pas in de negentiende

eeuw drong de Kerk zich in allerlei sociale domeinen. Dorpsscholen

ruimden het veld voor onderwijs door fraters en zusters, de (zie-

ken)zorg werd een kerkelijke aangelegenheid en elke organisatie bin-

nen de zuil kreeg een ‘geestelijk leidsman’. Eigen initiatief werd hier-

door als vanzelf een daad van verzet die weerstand opriep.

Nadat door de Reformatie en de Vrede van Münster de openbare bele-

ving van het katholicisme was verboden, bleven de Brabanders gedu-

rende anderhalve eeuw trouw aan hun geloof (De Mooij 1998). Ze vier-

den de liturgie in clandestiene schuurkerken en in grenskapellen in

het tegenwoordige België, destijds Oostenrijks gebied. In 1796 werden

de katholieken met de komst van de Fransen bevrijd (Sengers 2003,

p. 68 e.v.). Driekwart van de oude kerkgebouwen ging terug naar de

parochies en er werden weer bedevaarten georganiseerd. Geestelijken

mochten echter in het openbaar nog geen ambtskleding dragen en het

luiden van klokken bleef verboden. In 1853 werd de bisschoppelijke

hiërarchie hersteld, waarna een periode van bloei en emancipatie

begon, die bekendstaat als het ‘rijke roomse leven’. Van de gelovigen

werden in ruil voor eeuwige zaligheid bijna dagelijks kerkbezoek en

deelname aan processies verwacht, alsmede het krijgen van veel kin-

deren; vrijwel ieder gezin leverde een zoon of dochter voor het kloos-

ter. Pastoor en kapelaan oefenden grote sociale controle uit door huis-

bezoeken en roddels in een hecht sociaal netwerk (Sengers 2003,

p. 103 e.v.; Van den Oord 2007). Wie onvoldoende vroomheid ‘voor het

oog van het kerkvolk’ tentoonspreidde, kon thuis problemen verwach-

ten, maar ook op het werk of op school.

De biecht werd eveneens in ere hersteld: hoe bont een katholiek het

ook maakte, met wat weesgegroetjes en onzevaders was het meeste
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vergeven en vergeten.11 Voor wie echt een doodzonde had begaan,

bood een pelgrimage naar Rome of Santiago de Compostella soelaas.12

Op stelselmatige misdraging zonder berouw of – nog erger – op socia-

listische neigingen volgde echter sociale uitsluiting.

In de tweede helft van de twintigste eeuw verloor de Kerk geleidelijk

terrein. Gelovigen stonden steeds kritischer tegenover de kerkelijke

dogma’s, en tegelijk ervoeren velen dat hun de oude vertrouwde ritu-

elen en gregoriaanse zang werden afgepakt door het Tweede Vaticaans

Concilie (Palm 2015). De alomtegenwoordige sociale controle vanuit

de Kerk verdween grotendeels, en de gelovigen kregen er haast onbe-

perkte vrijheid voor in de plaats. Hiermee verviel ook een normstelsel

dat ‘gewone mensen’ eeuwenlang in het gareel had gehouden.

De culturele dimensie

Het spreken over mensen in termen van ‘volkskarakter’ of ‘mentaliteit’

ontbeert iedere wetenschappelijke basis. Voordat zulk gedachtegoed

echter door het nazisme besmet raakte, wisten vooroorlogse vorsers

als de gereformeerde VU-hoogleraar Waterink wel raad met de Bra-

banders:

‘In de Roomsch-Katholieke streken neemt men het leven in het algemeen

minder ernstig, minder gebonden. (…) De bedachtzaamheid van het Noor-

den is hier menigwerf vervangen door een zekere mate van zorgeloosheid.

Wij vinden er minder bezadigdheid dan luchthartigheid. Zorgeloosheid

wordt licht laksheid. En luchthartigheid kan gemakkelijk tot lichtzinnigheid

overslaan.’ (Waterink 1938, p. 33-34)

Feesten, kermis en carnaval nemen in de Brabantse cultuur beslist een

belangrijke plaats in, en ze vormen ook een arena voor sociale en

11 Begin twintigste eeuw bogen meerdere criminologen zich over de mogelijk moreel ongun-
stige gevolgen van de katholieke biecht. Voor een overzicht, zie Feber (1933, p. 49-50), die
zelf geen aanwijzingen zag voor een criminogeen effect.

12 Memorabel is in dit verband het amper gedocumenteerde zoeavendom. Tussen 1860 en
1870 beantwoordden ruim 3.000 ongetrouwde katholieke Nederlanders, onder wie veel
Brabanders, een oproep van Paus Pius IX om de Kerkelijke Staat te komen verdedigen
tegen Garibaldi’s revolutie. Na selectie door lokale pastoors en een training in Ouden-
bosch werden de idealistische vrijwilligers naar Rome verscheept. Teruggekeerde vetera-
nen werden als helden beschouwd; in hun schilderachtige zoeavenuniform gaven ze kleur
aan hoogmissen en processies tot in de jaren dertig.
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morele conflictbeslechting. Het wereldlijk en kerkelijk gezag poogden

hardnekkig de losbandigheid te beteugelen (Rooijakkers 1994, p. 298

e.v.). Bisschoppen stuurden hun zielzorgers af op gelegenheden waar

jongens en meisjes zonder toezicht bijeen konden komen. Aan wie

zich op zulke risicovolle plaatsen begaf (of hun ouders), konden de

heilige sacramenten worden onthouden (Rooijakkers 1994, p. 303).

Vindingrijke gelovigen zagen echter altijd kansen om het andere

geslacht te ontmoeten. Wanneer Brabantse meisjes elkaar op winter-

avonden opzochten om samen wol te spinnen, kwamen de jongens

langs en ontsponnen zich goedmoedige plagerijen. Op het platteland

bestond het rituele venstervrijen, waarbij meisjes ’s nachts hun raam

openlieten zodat de jongens naar binnen konden klimmen (Rooijak-

kers 1994, p. 360).

Kermis wordt in Tilburg al sinds de zestiende eeuw gevierd (Van Oers

e.a. 1986; Gorisse e.a. 2001, p. 162). Eind negentiende eeuw groeide dit

volksfeest in omvang en gevarieerdheid; de Kerk bleef echter ageren

tegen de bandeloosheid die ermee gepaard zou gaan (Gorisse e.a.

2001, p. 362). Voor wereldlijke autoriteiten gold de kermis als handha-

vingsknelpunt, omdat er stevig gevochten werd (Rooijakkers 1994,

p. 404 e.v.).

Vastenavond stond in voorbije eeuwen onder meer voor gezellige ver-

kleedpartijen en gemaskerde dans, gansrijden en katknuppelen (Spa-

pens 1996; Rooijakkers 1994, p. 395-410). De overheid trad hier met

verbodsbepalingen tegen op. In 1847 stelde de geestelijkheid het veer-

tigurengebed op Vastenavond in, wellicht om losbandige feestelijkhe-

den tegen te gaan. In 1857 werd een Tilburgse prediker gestoord door

feestende jongelui die opkwamen voor het recht op carnaval (Rooijak-

kers 1994, p. 412). De pater haalde het Heilig sacrament van de troon

en plaatste het weer in het tabernakel, tot verbijstering van de kerk-

gangers. Het burgerlijk bestuur volgde de Kerk, en het was voor zeer

lange tijd gedaan met het openbare carnaval. Het feest werd nog in

besloten kring gevierd, en vele Tilburgers weken voor het feestvieren

uit naar Den Bosch, Breda en Antwerpen. Het clandestiene feest werd

een kat-en-muisspel met de autoriteiten. In 1963 vond de eerste ille-

gale intocht van een carnavalsprins plaats, waarbij de politie 34 keer

proces-verbaal opmaakte. Pas in 1965 kwam er weer toestemming

voor een openbare carnavalsoptocht.

Het carnavalsfeest is in verband gebracht met traditionele charivari-

rituelen, die sinds vele eeuwen dienden ter correctie van sociale norm-
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schendingen (Rooijakkers 1994). Toch is het vooral een verbroederend

feest. Men bouwt maandenlang samen aan een wagen voor de

optocht, gaat bij andere carnavalsverenigingen op bezoek en zegt

elkaar op vrolijke wijze de waarheid. Een paar dagen lang mag milde

spot worden gedreven met notabelen en gezag. Het feest doorbreekt

de stratificatie tussen sociaaleconomische bevolkingslagen en bevor-

dert de saamhorigheid. Carnaval is misschien wel het geheime wapen

waarmee de Brabanders hun onderlinge zakendoen faciliteren.

In de twintigste eeuw bood ook de sport genoegen: naast voetballen

vooral wielrennen (Van den Oord 2007). In de stoere motorcross zijn

Brabanders al decennia dominant. Dierensport gaf ook plezier, met

name het tot eind twintigste eeuw populaire duivenmelken en het

houden van zangvogeltjes. Helemaal volgens de regels ging dat niet

altijd: ‘broodfokkers’ bijvoorbeeld trokken zich van dierenwelzijn wei-

nig aan. De illegale hondenfok in Brabant baart nog altijd zorgen. Pro-

blematisch dierbeheer deed zich ook bij veehouders voor: varkens en

kalveren volspuiten met antibiotica en groeihormonen was tot in de

jaren zeventig ‘de hennep van toen’.

Achterstelling, gedweeheid en rebellie

Het besef lange tijd te zijn achtergesteld bij de noordelijke Nederlan-

den leefde van oudsher sterk in Brabant (Rooijakkers 1994, p. 55 e.v.).

Ook notabelen bespeelden dit sentiment. Zo schetste rector-magnifi-

cus dr. Th. Goossens in 1929 bij de viering van de eerste geboortedag

van de Tilburgse R.K. Handelshoogeschool 170 jaar van armoede en

economische, bestuurlijke en religieuze verdrukking (Goossens 1929).

Hij stelde het ‘rovende’ bewind van de Republiek aan de kaak (‘drie

economische plagen [hebben] Brabant geteisterd: de belastingen, de

oorlogen en de ambtenaren’) en bepleitte herstelbetalingen. De Kerk

liet zich niet onbetuigd. Zo propageerde de Hilvarenbeekse priester dr.

P.C. den Brouwer in de jaren vijftig het Brabantia Nostra: ‘Brabant aan

ons!’ (Rooijakkers 1994, p. 56-59). Volgens deze regionalistische stro-

ming belichaamden vooral de schuttersgilden de Brabantse ziel. Ook

de aartsconservatieve Jan ter Schure (bisschop van Den Bosch

1985-1998) zag schuttersgilden als vertegenwoordigers van katholieke

Brabantse waarden.
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In zijn proefschrift analyseerde cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers

het geïdealiseerde frame van de ‘religieuze en gemoedelijke Braban-

der’ als een ideologische constructie van geletterde en klerikale Bra-

bantse elites (Rooijakkers 1994, p. 60 e.v.). Dit karikaturale beeld bleef

lange tijd dominant; op dissonante geluiden werd geen prijs gesteld.

Recent ontstaat er evenwel ruimte voor kritische duiding van Brabants

cultuur en geschiedenis. In een prestigieuze uitgave van het provincie-

bestuur mocht Rooijakkers onlangs een dissonant geluid laten klinken

(Rooijakkers 2014). Nog recenter typeerde hij Tilburg als een stad van

de volkscultuur.

‘Niet de veilige cultuur van traditionele brave ongerepte volgzame Bra-

bantse keuterboerkes (…) De stad excelleert in de lage cultuur van het

moment. (…) Zelfs de haute couture wordt in Tilburg een oranje juichpak

van Roy Donders, de haarlak-kapper, volkszanger en “stylist van het Zui-

den” uit Broekhoven.’ (Rooijakkers 2015)

Al eerder stonden er vrijzinnige tegensprekers op die de macht de

waarheid zeiden. Begin twintigste eeuw was onderwijzer en journalist

Herman Maas in de Peelstreek zo’n eenzame stem. Geen Brabantse

uitgever dorst zijn werk te publiceren, want de Kerk had hem op de

zwarte lijst gezet (Maas 1907). In een lokale buurtkrant geselde hij de

papen, fabrikanten en schijnheiligen (Kools z.j.). Ook in romanvorm

stelde Maas later sociale misstanden aan de kaak (Maas 1944). Zijn

tijdgenoot Hendrik Ouwerling nam het voor hem op en berichtte

onverbloemd ‘uit de donkere gewesten’ over criminaliteit en wange-

drag (Ouwerling 1908). Hij beschreef de geveinsde onderdanigheid

van de Oost-Brabantse boerenbevolking en het lijdelijk verzet tegen de

hoge pacht en belastingen, opgelegd door het protestants gezag. Een-

maal onder elkaar bespotten de boeren hun overheersers. Ze smeed-

den plannen om wraak te nemen, die echter meestal verzopen in

drank.

Het begrip subversie is in de titel van dit essay gebruikt in de brede zin

van ‘de bestaande orde ontwrichtend’, maar het Engelstalige begrip

subversion heeft vooral betrekking op extremistische activiteiten. Bra-

bant heeft historisch gezien weinig revolutionaire figuren voortge-

bracht, maar in de tweede helft van de twintigste eeuw waren er opval-

lend veel militante groepen en rebellen actief. Zo was er in de jaren

zestig, zeventig en tachtig op meerdere plaatsen sprake van geweldda-
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dig activisme en zelfs betrokkenheid bij terrorisme. In Eindhoven was

de Rode Jeugd actief met onder meer aanslagen op overheidsdoelwit-

ten, en iets later deed de organisatie Rode Hulp van zich spreken in de

regio Breda, maar ook in Tilburg (Van Riel 2010; Verbij 2005; Dekkers

& Dijksman 1988; Beekers 2009; Moussault & Lust 2009; persoonlijke

observaties en gesprekken, jaren zeventig en tachtig). Veel minder

opvallend, want ondergronds, werd er vanuit meerdere Brabantse ste-

den en dorpen praktische steun verleend aan de gewapende strijd in

Midden-Amerika en het ondergronds Zuid-Afrikaans verzet tegen

apartheid in de jaren tachtig.13

De Socialistiese Partij trok aanvankelijk vooral met radicale buitenpar-

lementaire actie de aandacht. De oorspronkelijk maoïstische SP werd

in 1972 in Rotterdam opgericht, maar Oost-Brabant gold in de begin-

jaren als thuishaven (Slager 2005; Voerman 1986). Tilburg had sinds

eind jaren zeventig rond de persoon van Tiny Kox een zeer actieve SP-

kern met partijkantoor en diverse mantelorganisaties (eigen observa-

ties, jaren zeventig en tachtig). Ook de sektarische KEN-ml rond Kees

de Boer wortelde in Tilburg (Voerman 1986; eigen observaties, jaren

zeventig). Katholieken ‘bekeerden’ zich opmerkelijk soepel tot radicale

SP’ers, deels via familiebanden (Palm 2003; Van Raak 2006; Beekens

2009, p. 41).

De ‘reizigers’

De woonwagenbewoners, die zichzelf ‘reizigers’ noemen, stammen

deels af van keuterboeren, landarbeiders en turfstekers die in het mid-

den van de negentiende eeuw uit armoede van plaats naar plaats

begonnen te trekken (Cottaar 1996). Zij probeerden als dagloner en

met het verrichten van allerlei klusjes als scharen slijpen, manden

vlechten, stoelen matten en musiceren aan de kost te komen. Tot ver

in de twintigste eeuw waren de ‘reizigers’ actief in traditionele

ambachten en ambulante beroepen, in de autosloperij en handel in

vodden en metalen.

Het woonwagenbeleid laat zich door de jaren heen als wispelturig

kenschetsen (Khonraad 2000). Onder de Woonwagenwet 1918 stond

lange tijd het bestrijden van onmaatschappelijkheid centraal, vooral

13 De speelse, maar militante en pragmatische cultuur van het Brabantse actiewezen ver-
dient uitvoeriger bespreking dan hier mogelijk is.
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door de mobiliteit van de ‘reizigers’ te beperken. De grote woonwa-

gencentra die vanaf de jaren zestig werden gevormd, waren echter

moeilijk toegankelijk voor handhaving en verwerden tot vrijplaatsen

voor allerlei criminaliteit. Deconcentratie en decategorisatie moesten

in de jaren tachtig een oplossing bieden, gevolgd door een soepel

gedoogbeleid in de jaren negentig. Dit werd de bloeiperiode van de

criminele ‘kampers’, die feitelijk op veel centra de dienst gingen uit-

maken. De Woonwagenwet werd afgeschaft in 1999, en in 2003 vorm-

den de gebeurtenissen rond het Maastrichtse kamp Vinkenslag aanlei-

ding om overal in het land strenger op te gaan treden tegen misstan-

den. Dit heeft op veel plaatsen geresulteerd in een ‘uitsterfbeleid’. Tot

op heden blijven veel knelpunten echter onopgelost.

De laatste jaren wordt in het overheidsbeleid dus onderkend dat er

zich op woonwagencentra relatief veel problemen rond zware crimi-

naliteit voordoen, en dat criminele woonwagenbewoners een stevig

aandeel hebben in de georganiseerde criminaliteit (Nationaal Drei-

gingsbeeld zware en georganiseerde criminaliteit 2008; NDB 2012; Van

Leiden e.a. 2014; Spapens 2006). Op woonwagencentra leven relatief

vaak families bijeen die de onmaatschappelijkheid van generatie op

generatie doorgeven. Een deel van hen leeft in structurele armoede en

maatschappelijke achterstand, maar er is ook veel deviant onderne-

merschap dat bijzonder profijtelijk kan zijn. In ons land zouden onge-

veer 30.000 woonwagenbewoners leven op ongeveer 8.300 woonwa-

genstandplaatsen, verdeeld over 1.150 woonwagencentra in ongeveer

370 gemeenten (Inspectie Leefomgeving en Transport 2012; VROM-

Inspectie 2011). De relatief grote provincie Noord-Brabant huisvest

met ruim 1.500 standplaatsen verhoudingsgewijs de meeste woonwa-

genbewoners. Veel voormalige ‘reizigers’ huizen tegenwoordig in

objecten die nog slechts in de verte aan woonwagens doen denken.

Zulke grote en luxe woningen zijn vaak dubbel zo breed als woonwa-

gens, tweemaal zo lang en met een verdieping erop. Ze staan in pluk-

jes bijeen in een zekere beslotenheid.

Om uit publieke bron een indruk te krijgen van de mate waarin zich in

recente jaren openlijke ordeproblemen op woonwagencentra voor-

doen, zijn rapportages van de VROM-Inspectie informatief. Zo telde

deze instantie in 2010 23 ‘vrijplaatsen’ in 17 gemeenten (VROM-

Inspectie 2011). Daarbij werd echter aangetekend dat er een bedui-

dende non-respons was onder gemeenten die voorheen wel vrijplaat-

sen en serieuze geweldsdreiging rapporteerden. Mede op basis van

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002



34 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 2, 2017

informatie van sleutelfiguren en andere bronnen kwamen de onder-

zoekers tot een uiteindelijke raming van 40 gemeenten met minimaal

63 vrijplaatsen en handhavingsknelpunten. In 2009 constateerde de

VROM-Inspectie in een meting van vrijplaatsen op woonwagencentra

dat in Noord-Brabant en Limburg relatief de meeste (structurele)

overtredingen van wet- en regelgeving op het gebied van bouw, ruim-

telijke ordening, milieu, Leerplichtwet, Wet werk en bijstand (WWB)

en openbare orde plaatsvonden (VROM-Inspectie 2009, p. 6). Ook

geweldsdreiging komt relatief vaker voor op woonwagenlocaties in de

regio Zuid-West (VROM-Inspectie 2009, p. 7). Op grond van deze gege-

vens kan worden geconcludeerd dat Brabant een aanzienlijke popula-

tie problematische woonwagenbewoners heeft. (Zie ook het artikel

van Witte en Moors in dit themanummer.)

Besluit en implicaties

De starthypothese van deze verkenning luidde: In Brabant resulteren

specifieke historische, geografische, sociaaleconomische, culturele en

sociaalpsychologische factoren in een flexibele maar duurzame gelegen-

heidsstructuur, van waaruit georganiseerde criminaliteit goed kan

gedijen. De voorlopige balans van criminaliteitsbevorderende factoren

kan nu worden opgemaakt.

Historisch gezien ervoeren de Brabanders eeuwenlang periodiek

geweld door krijgsgewoel, rondtrekkende criminele bendes en alle-

daagse kloppartijen. Dat veelvuldige geweldservaring tot ontremming

kan leiden, geldt als feit van algemene bekendheid.

Geografisch zijn de lands- en jurisdictiegrenzen van betekenis, die

lucratieve smokkel mogelijk maakten en uitwijkmogelijkheden boden

voor wie de grond te heet onder de voeten werd. De strategische trans-

portaders bleken voor economische ontwikkeling, maar ook als crimi-

nogene factor van belang.

In sociaaleconomisch opzicht zijn Brabanders van oorsprong agrariërs

(‘geboren met groene vingers’), maar sinds eeuwen ook vertrouwd met

kleinschalig gecoördineerd productiewerk vanuit huis, werkplaatsen

en fabrieken. Verder was armoede lange tijd een bepalende factor, ver-

oorzaakt door een onvruchtbare bodem, arbeidsuitbuiting tot halver-

wege de vorige eeuw en bovenmatige belastingdruk vanaf 1648 tot

begin negentiende eeuw. Extreme en wijdverbreide armoede zoals die
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zich eeuwenlang in Brabant voordeed, leidt haast onontkoombaar tot

omvangrijke en ernstige criminaliteit. Uitzichtloze behoeftigheid

bevordert moedeloosheid en drankmisbruik, met verder moreel en

sociaal verval tot gevolg. De illegale alcoholeconomie, onbedoeld

bevorderd door overheidsbeleid, legde de basis voor bestendige grens-

overschrijdende criminele structuren. In navolging van Egmond

(1994) kan worden gesteld dat in Brabant vanuit bendevorming fami-

lietradities en expertise zijn ontwikkeld die zeer bevorderlijk zijn voor

criminele betrokkenheid.

Cultureel gezien zijn de Brabanders gericht op goede en informele ver-

houdingen met hun familie en directe omgeving. Samenwerking

gebeurt op basis van vertrouwen en wederzijdse bijstand: men gunt

elkaar amicaal het succes zolang er niemand wordt bedrogen.

Sociaalpsychologisch is de katholieke kerk van belang, die tot een halve

eeuw geleden een dwingend stempel drukte op het geestelijke en soci-

ale leven. De Brabanders zochten binnen die morele overheersing hun

eigen vrije ruimte, net zoals ze dat deden onder het fabrieksregime en

tegenover het altijd wantrouwig benaderde wereldlijk gezag. Het wil-

len bewerkstelligen van vrije en onbespiede ruimte, te begrijpen van-

uit de ervaring van overheersing en gebrek, is essentieel binnen de

Brabantse mentaliteitsgeschiedenis.

Een extra risicofactor vormt tot slot de bovengemiddelde aanwezig-

heid van de ‘reizigers’, die zich onderscheiden door frequente betrok-

kenheid bij zware criminaliteit. De risicofactoren zijn ieder voor zich

niet uniek: ook elders in Nederland is grensgebied, ook elders bestond

veel armoede, ook elders was platteland, ook elders was de rooms-

katholieke kerk machtig, ook elders waren veel oorlogshandelingen en

waren eeuwenlang bendes actief. Maar deze cumulatie van factoren

bestond alleen in Brabant. In die zin is sprake van een unieke situatie,

die leidde tot een bestendige en flexibele criminele infrastructuur.

Een oppervlakkige beschouwer zou het clichématige beeld van de Bra-

bantse onderklasse geringschattend kunnen afdoen als een eenvou-

dige plattelandscultuur met kenmerkende grove platheid in uitlatin-

gen, onbehouwen gedrag en boertige humor. Een dergelijke kwalifica-

tie miskent echter historisch bepaalde elementen van de Brabantse

volkscultuur. Het is in wezen een beproefde en vitale overlevingscul-

tuur, gericht op solidariteit binnen de eigen groep. Gedeelde armoede

ligt daaraan ten grondslag: wie zich moet bekommeren om het dage-

lijks brood is van mooie praatjes niet gediend. Naar school gaan was
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tot vijftig jaar geleden voor arbeiderskinderen een noodzakelijk kwaad.

Hard werken onder zware omstandigheden op arme zandgrond of in

‘het fabriek’ betekende dat men vaak vermoeid was, kortaf wellicht,

luid sprekend en met behoefte aan een grove grap en een borrel om

het lot te verlichten. Armlastige Brabanders konden afzien zonder te

zeuren. Ze woonden met tien of meer mensen in een klein en vochtig

huisje. Menigeen kreeg met vechtpartijen, roof en oorlog te maken, en

een man moest weerbaar en ad rem zijn om in de pikorde te overle-

ven. Wie zich ernstig misdroeg en werd gepakt, kon rekenen op de

pijnbank of galg. Wie plezier zocht, vond meneer pastoor tegenover

zich, dreigend met hel en verdoemenis. Flirten kon alleen stiekem,

‘want de verraaiers zitten niet stil’. Bijverdiensten zoals smokkel waren

vaak onwettig. Onder zulke omstandigheden is fijngevoeligheid een

luxe die weinigen zich kunnen veroorloven.

Het dominante vertoog over Brabant gaat over een volk met een ima-

ginair glorieus middeleeuws verleden. De twintigste eeuw wordt

gepresenteerd als een tijd van opmerkelijke emancipatie en opkomst

uit armoede, waarbij de goedmoedige landsaard is blijven bestaan.

Het subversieve Brabant blijft daarbij onbesproken. Eenlingen die de

donkere kanten van het Brabantse leven aan de kaak stelden, werden

gemarginaliseerd. Kerk en kapitaal hanteerden de beproefde roomse

tactieken van apaiseren, ontkennen, wegmoffelen en verbieden.

De feiten staan daarmee op een rij. Minstens driehonderd jaar zijn

Brabantse generaties getraumatiseerd door oorlogsgeweld, criminele

plunderingen en bittere armoede. Ze zijn 150 jaar lang geknecht door

overheersers met een andere godsdienst, die met unfaire belastingen

het land uitwrongen. Ze moesten zich lange dagen afbeulen voor een

hongerloon. Ze leefden in feite eeuwenlang in uitzichtloze ellende die

werd goedgepraat door de alomtegenwoordige Kerk. Maar vormt die

beladen geschiedenis nu nog een overgeleverde herinnering voor een

generatie die zelfs amper Asterix leest? Geeft een dergelijke erflating

enig recht op gramschap? Voor arbeiderskinderen die opgroeiden in

de twintigste eeuw gold dat misschien nog. Zelf kreeg ik als jongen

twee belangrijke lessen ingeprent: weet waar je vandaan komt, en laat

nooit over je heen lopen. Voor jonge Brabanders in de 21e eeuw heeft

die streekspecifieke morele erfenis waarschijnlijk weinig betekenis

meer.

Wie kijkt naar het overerven van sociale of criminele tradities krijgt al

snel het verwijt sociaal darwinist te zijn. Historici kunnen een directe
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samenhang tussen Brabants armoedig verleden en de hedendaagse

drugsnijverheid misnoegd van de hand wijzen. Maar is het leggen van

zo’n relatie dan alleen toegestaan voor de historische ervaring van sla-

vernij, toch ook alweer anderhalve eeuw geleden? Er was aanwijsbaar

intergenerationele overdracht tussen smokkelaars, alcoholstokers en

de generatie misdaadondernemers die in de jaren tachtig en negentig

de basis legde voor de Brabantse drugsindustrie. Generaties arbeiders-

kinderen zijn opgegroeid met een (wellicht latent) klassenbewustzijn

dat levenskeuzes en mentaliteit beïnvloedt. Zij kennen de afkeer van

de moreel verstikkende roomse kerk, evenals de neiging om proble-

men bij voorkeur in eigen kring op te lossen, of weg te kijken voor

eigen bestwil en ‘de lieve vrede’.

Het verklarend mechanisme voor de hardnekkige criminaliteit in

Noord-Brabant berust natuurlijk niet in de eerste plaats op de boven-

genoemde factoren. Drugshandel wordt primair veroorzaakt door een

grote vraag naar verboden middelen zoals nederwiet en synthetische

drugs. Het ontstaan van vrijplaatsen is onder meer bevorderd door

laks beleid ten aanzien van bijvoorbeeld problematische woonwagen-

centra. Zwakke rechtshandhaving door onderbezette politiekorpsen

met relatief kleine recherchediensten speelde ook een rol; dit liet Bra-

bantse misdaadondernemers relatief veel bewegingsruimte.

Beschouwd vanuit de gelegenheidstheorie is voldaan aan twee van de

drie elementen: er zijn voldoende ‘geschikte doelwitten’ (de vraag

naar drugs als pullfactor) en er is falend toezicht. De aanwezigheid van

zoveel capabele en gemotiveerde daders moet echter uit andere facto-

ren worden verklaard. Historische, culturele en sociaalpsychologische

dimensies verdienen in zo’n analyse een plek. Overdrachtseffecten

zijn alleszins aannemelijk wanneer veel mensen zich bewust zijn van

hun sociale geschiedenis, wanneer de verhalen van smokkelaars en

stokers worden doorverteld, en wanneer wantrouwen tegenover het

gezag blijft worden gevoed. Die overdracht biedt niet alleen delin-

quenten een rechtvaardiging voor hun activiteiten, maar bevordert

ook lankmoedigheid in hun sociale omgeving. De Brabander gunt de

buurman zijn handeltjes, maar roddelt er wel graag over met anderen

in de straat.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002



38 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 2, 2017

Literatuur

Beekers 2009
W. Beekers, Mao in de polder. Een

historisch-sociologische benade-

ring van het Nederlandse

maoïsme 1964-1978 (doctoraal-

scriptie Amsterdam VU), 2009.

De Bekker 2017
P. de Bekker, ‘Drugslab Leende

“een van grootste in Nederland”,

MDMA had waarde 32 miljoen’,

Omroep Brabant 24 februari

2017, www. omroepbrabant. nl/ ?

news/ 2618661153/ Drugslab

+Leende+een+van+grootste+in

+Nederland,+mdma+had

+waarde+32+miljoen. aspx.

Blaauw 1974
J. Blaauw, ‘De bestrijding van de

georganiseerde misdaad in

Nederland’, Algemeen Politieblad

(123) 1974, afl. 10, p. 227-236.

De Blécourt 1980
W. de Blécourt (red.), Volksverha-

len uit Noord-Brabant, Utrecht/

Antwerpen: Het Spectrum 1980.

Commandeur e.a. 1981
J. Commandeur, C. Jacobs &

B. Westerhof, Ge waart mar

arbeider. Een beeld van de Til-

burgse textiel 1890-1980, Tilburg:

Gianotten 1981.

Cöp 2015
W. Cöp, Het spel van de macht.

De familie Van Broechoven en de

politieke en economische elite

in ’s-Hertogenbosch tussen 1579

en 1629, Hilversum: Verloren

2015.

Cottaar 1996
A. Cottaar, Kooplui, kermisklan-

ten en andere woonwagenbewo-

ners. Groepsvorming en beleid

1870-1945, Amsterdam: Het

Spinhuis 1996.

Dekkers & Dijksman 1988
F. Dekkers & D. Dijksman, ’n Hol-

landse stadsguerrilla. Terugblik

op de Rode Jeugd, Amsterdam:

Balans 1988.

Dheedene 2017
H. Dheedene, ‘Zonder Eindhoven

bestond uw iPhone niet’, De Tijd

(België) 7 maart 2017.

Didden 2012
J. Didden, Fighting spirit. Kampf-

gruppe Chill and the German

recovery in the West between 4

September and 9 November 1944,

a case study (diss. Nijmegen),

2012.

Duijvendak 1990
M. Duijvendak, Rooms, rijk of

regentesk. Elitevorming en

machtsverhoudingen in oostelijk

Noord-Brabant (circa 1810-1914)

(diss. Utrecht), Den Bosch: Het

Noordbrabants Genootschap

1990.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2618661153/Drugslab+Leende+een+van+grootste+in+Nederland,+mdma+had+waarde+32+miljoen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2618661153/Drugslab+Leende+een+van+grootste+in+Nederland,+mdma+had+waarde+32+miljoen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2618661153/Drugslab+Leende+een+van+grootste+in+Nederland,+mdma+had+waarde+32+miljoen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2618661153/Drugslab+Leende+een+van+grootste+in+Nederland,+mdma+had+waarde+32+miljoen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2618661153/Drugslab+Leende+een+van+grootste+in+Nederland,+mdma+had+waarde+32+miljoen.aspx


Het subversieve Brabant 39

Van den Eerenbeemt 1968
H. van den Eerenbeemt, In het

spanningsveld der armoede.

Agressief pauperisme en reactie in

Staats-Brabant. Bijdragen tot de

geschiedenis van het zuiden van

Nederland, deel XIII, Tilburg:

Stichting Zuidelijk Historisch

Contact 1968.

Van den Eerenbeemt 1970
H. van den Eerenbeemt, Van

mensenjacht en overheidsmacht.

Criminogene groepsvorming en

afweer in de meierij van ’s-Herto-

genbosch 1795-1810. Bijdragen

tot de geschiedenis van het zuiden

van Nederland, deel XVII, Tilburg:

Stichting Zuidelijk Historisch

Contact 1970.

Van den Eerenbeemt 1975
H. van den Eerenbeemt, Bestaan

en bedrijvigheid. Aspecten van het

sociaal en economisch leven in

stad en meierij van ’s-Hertogen-

bosch. Bijdragen tot de geschiede-

nis van het zuiden van Neder-

land, deel XXXII, Tilburg: Stich-

ting Zuidelijk Historisch Contact

1975.

Van den Eerenbeemt 1977
H. van den Eerenbeemt, Ontwik-

kelingslijnen en scharnierpunten

in het Brabants industrieel bedrijf

1777-1914. Bijdragen tot de

geschiedenis van het zuiden van

Nederland, deel XL, Tilburg:

Stichting Zuidelijk Historisch

Contact 1977.

Van den Eerenbeemt & Schurink
1959
H. van den Eerenbeemt &

H. Schurink (red.), De opkomst

van Tilburg als industriestad.

Anderhalve eeuw economische en

sociale ontwikkeling. Bijdragen

tot de sociale en economische

geschiedenis van het zuiden van

Nederland, deel VI, Nijmegen:

Centrale Drukkerij 1959.

Egmond 1986
F. Egmond, Banditisme in de

Franse tijd. Profiel van de Grote

Nederlandse Bende 1790-1799,

z.p. [Amsterdam]: De Bataafsche

Leeuw 1986.

Egmond 1994
F. Egmond, Op het verkeerde pad.

Georganiseerde misdaad in de

Noordelijke Nederlanden

1650-1800, Amsterdam: Bert Bak-

ker 1994.

Eijkens & Spapens 1994
J. Eijkens & P. Spapens, Morgen

zijn we vrij. Oorlogskroniek Mid-

den-Brabant van D-Day tot de

bevrijding 1944, Den Bosch: Bra-

bant Pers 1994.

Feber 1933
G. Feber, De criminaliteit der

katholieken in Nederland, Roer-

mond-Maaseik: J.J. Romen &

zonen 1933.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002



40 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 2, 2017

Fijnaut & Paoli 2004
C. Fijnaut & L. Paoli, ‘Compara-

tive synthesis of part I’, in:

C. Fijnaut & L. Paoli (red.), Orga-

nised crime in Europe. Concepts,

patterns and control policies in

the European Union and beyond,

Dordrecht/Norwell, MA: Springer

2004, p. 225-235.

Goossens 1929
Th. Goossens, Het arme Brabant.

Rede, uitgesproken bij de viering

van den eersten geboortedag der

R.K. Handelshoogeschool te Til-

burg, 7 maart 1929, Tilburg: Berg-

mans 1929.

Gorisse e.a. 2001
C. Gorisse, N. Arts & H. van Dore-

malen, Tilburg, stad met een

levend verleden. De geschiedenis

van Tilburg vanaf de steentijd tot

en met de twintigste eeuw, Til-

burg: Regionaal Historisch Cen-

trum Tilburg 2001.

Govers 1992
F. Govers, Pyama-house. Ontdek-

kingsreis door het uitgebreide net-

werk van de pilotenhulp tijdens

de Tweede Wereldoorlog:

1943-1944, Hapert: Kempen Druk

1992.

Van der Heijden 2011
C. van der Heijden, Door het

leven getekend. Een Tilburgse

geschiedenis in zes levensverhalen

(1850-1950), Zwolle: Waanders

2011.

Hoffmann 1974
E. Hoffmann, Noord-Brabant en

de opstand van 1830 (diss. Nijme-

gen), Tilburg: Stichting Zuidelijk

Historisch Contact 1974.

Inspectie Leefomgeving en
Transport 2012
Inspectie Leefomgeving en

Transport, Woonwagenbewoners

in Nederland 2011, z.p.: BMC

Onderzoek 2012.

De Jaeger 1999
D. de Jaeger, De houding van de

Nederlandse politie tijdens de

Tweede Wereldoorlog in de grote

steden van Noord-Brabant (diss.

Tilburg), Tilburg: Gianotten 1999.

Janse 1984
F. Janse, Tilburg 1940-1945. Jaren

van verduistering, Tilburg: Gia-

notten 1984.

Jansen 2012
F. Jansen, Georganiseerde hen-

nepteelt. Criminaliteitsbeeldana-

lyse 2012, Woerden: Korps Lan-

delijke Politiediensten – Dienst

Nationale Recherche 2012.

Joachems 2012
W. Joachems, Brabant had

‘wereldprimeur’ 700 jaar geleden

met eerste stap naar democratie,

2012, www. omroepbrabant. nl/ ?

news/ 181163722/ Brabant+had

+wereldprimeur+700+jaar

+geleden+met+eerste+stap+naar

+democratie+. aspx.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002

http://www.omroepbrabant.nl/?news/181163722/Brabant+had+wereldprimeur+700+jaar+geleden+met+eerste+stap+naar+democratie+.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/181163722/Brabant+had+wereldprimeur+700+jaar+geleden+met+eerste+stap+naar+democratie+.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/181163722/Brabant+had+wereldprimeur+700+jaar+geleden+met+eerste+stap+naar+democratie+.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/181163722/Brabant+had+wereldprimeur+700+jaar+geleden+met+eerste+stap+naar+democratie+.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/181163722/Brabant+had+wereldprimeur+700+jaar+geleden+met+eerste+stap+naar+democratie+.aspx


Het subversieve Brabant 41

De Jonge 1976
J. de Jonge, De industrialisatie in

Nederland tussen 1850 en 1914,

Nijmegen: SUN 1976.

Van Kappen 1965
O. van Kappen, Geschiedenis der

zigeuners in Nederland: de ont-

wikkeling van de rechtspositie der

heidens of Egyptenaren in de

Noordelijke Nederlanden (1420-

ca. 1750), Assen: Van Gorcum

1965.

Kempe 1938
G. Kempe, Criminaliteit en kerk-

genootschap. Criminologische

studiën, deel 1, Utrecht/Nijme-

gen: Dekker & Van de Vegt 1938.

Khonraad 2000
J. Khonraad, Woonwagenbewo-

ners, burgers in de risicomaat-

schappij (diss. Utrecht), Utrecht:

Jan van Arkel 2000.

Kleijngeld 1983
A. Kleijngeld, Gemobiliseerde

militairen in Tilburg tijdens de

Eerste Wereldoorlog, Tilburg:

Stichting Zuidelijk Historisch

Contact 1983.

Klerks 2000
P. Klerks, Groot in de hasj. Theo-

rie en praktijk van de georgani-

seerde criminaliteit (diss. Rotter-

dam), Antwerpen: Samsom 2000.

Kools z.j.
T. Kools, Tij Kools archief. Peel-

schrijver H.H.J. Maas, 1877-1958,

z.j., tijkools.nl/hhjmaas.

KLPD – DNR 2012
Korps Landelijke Politiediensten

– Dienst Nationale Recherche,

Synthetische drugs en precurso-

ren. Criminaliteitsbeeldanalyse

2012, Driebergen: Korps Lande-

lijke Politiediensten 2012.

Von Lampe 2016
K. von Lampe, Organized crime.

Analyzing illegal activities, crimi-

nal structures, and extra-legal

governance, Los Angeles: Sage

2016.

Van Leiden e.a. 2014
I. van Leiden, B. Bremmers &

H. Ferwerda, Met grof geschut.

Reconstructie van een moord-

onderzoek binnen de criminele

woonwagenwereld, Apeldoorn/

Amsterdam: Politie en Weten-

schap/Reed Business 2014.

Maas 1907
H. Maas, Verstooteling, Amers-

foort: P.M. Wink 1907.

Maas 1944
H. Maas, Het goud van de Peel,

Laren: Schoonderbeek 1944.

Van Mierlo 2014
H. van Mierlo, Tabakswerkers,

landbouwers en patroons. Onder-

nemersmacht en arbeiderskracht

in een industrialiserende gemeen-

schap. Valkenswaard 1850-1920,

Hilversum/Tilburg: Verloren/

Stichting Zuidelijk Historisch

Contact 2014.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002



42 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 2, 2017

Moerland & Boerman 1999
H. Moerland & F. Boerman, Geor-

ganiseerde misdaad en betrok-

kenheid van bedrijven, Deventer/

Antwerpen: Gouda Quint/Kluwer

1999.

De Mooij 1998
Ch. de Mooij, Geloof kan bergen

verzetten. Reformatie en katho-

lieke herleving te Bergen op Zoom

1577-1795, Hilversum: Verloren

1998.

Moors & Spapens 2017
H. Moors & T. Spapens, Crimi-

nele families in Noord-Brabant.

Een verkenning van generatie-

effecten in de georganiseerde cri-

minaliteit, Amsterdam: Reed

Business 2017.

Moussault & Lust 2009
P. Moussault & J. Lust, Rood Ver-

zetsfront. Aanzetten tot stadsguer-

rilla in Nederland. Een recon-

structie, Breda: Papieren Tijger

2009.

Mureau 2017
C. Mureau, ‘Ombudsman wil nu

echt excuses om Q-koorts’,

Trouw 8 maart 2017.

Nagel 1949
W. Nagel, De criminaliteit van

Oss, Den Haag: Daamen 1949.

NDB 2008
Nationaal Dreigingsbeeld zware

en georganiseerde criminaliteit,

2008.

NDB 2012
Nationaal dreigingsbeeld zware

en georganiseerde criminaliteit,

2012.

NDB 2017
Nationaal dreigingsbeeld georga-

niseerde criminaliteit 2017, in

druk.

Nijdam 1950
A. Nijdam, Goirle. Een sociografi-

sche studie over de criminaliteit

en de moraliteit van een grensge-

meente rond de Tweede Wereld-

oorlog (diss. Tilburg), Wagenin-

gen: H. Veenman & zonen 1950.

Van Oers e.a. 1986
H. van Oers, P. Spapens &

L. Wijffels (red.), Veel vermaak en

weinig wol. De geschiedenis van

de Tilburgse kermis, 1986.

Van den Oord 2007
A. van den Oord, Voor het oog

van het kerkvolk. Tilburgse volks-

klasse tussen klerikale normering

en geleefde praktijk, 1927-1939

(Tilburgse Historische Reeks nr.

13), Tilburg: Stichting Zuidelijk

Historisch Contact 2007.

Ouwerling 1908
H. Ouwerling, Uit de donkere

gewesten. Naar aanleiding van

Verstooteling, een modernen

roman van H.H.J. Maas, Hel-

mond: Van Moorsel en Van den

Boogaert 1908.

Palm 2003
J. Palm, ‘Waarom katholieken

SP’ers werden’, Roodkoper (8)

2003, afl. 3, p. 26-28.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002



Het subversieve Brabant 43

Palm 2015
J. Palm, Moederkerk. De onder-

gang van rooms Nederland,

Amsterdam: Olympus 2015.

Peeters 1979
R. Peeters, Tilburg in beeld

1865-1945, Tilburg: Gianotten

1979.

Prak 1997
M. Prak, ‘Een verbazende

menigte armen: zorg en samenle-

ving’, in: A. Vos, J. Bosmans &

M. Prak (red.), ’s-Hertogenbosch.

De geschiedenis van een Bra-

bantse stad, 1629-1990, Zwolle:

Waanders 1997, p. 79-93.

Van Raak 2006
R. van Raak, Het rijke rooie leven.

Verhalen over socialisme in

Nederland, Soesterberg: Aspekt

2006.

Van Riel 2010
M. van Riel, Zaterdagmiddagre-

volutie. Portret van de Rode

jeugd, Amsterdam: Boom 2010.

Rombach 1993
G. Rombach, ‘Verbalen, vonnis-

sen en volkscultuur. Een nieuwe

lezing van bekende bronnen’, in:

J. van Oudheusden & G. Triene-

kens (red.), Een pront wijf, een

mager paard en een zoon op het

seminarie. Aanzetten tot een inte-

grale geschiedenis van oostelijk

Noord-Brabant 1770-1914, Den

Bosch: Stichting Brabantse

Regionale Geschiedbeoefening

1993, p. 89-124.

Romme 1993
T. Romme, ‘“Ach wat droevig lot

staat ons nu verschooren”’, in: J.

van Oudheusden & G. Trienekens

(red.), Een pront wijf, een mager

paard en een zoon op het semina-

rie. Aanzetten tot een integrale

geschiedenis van oostelijk Noord-

Brabant 1770-1914, Den Bosch:

Stichting Brabantse Regionale

Geschiedbeoefening 1993,

p. 45-88.

Rooijakkers 1994
G. Rooijakkers, Rituele repertoi-

res. Volkscultuur in oostelijk

Noord-Brabant, 1559-1853 (diss.

Nijmegen), Nijmegen: SUN 1994.

Rooijakkers 2014
G. Rooijakkers, ‘Zwakke signalen

en sterke totems in de arena van

identiteiten’, in: Het nieuwste

Brabant, z.p.: Provincie Noord-

Brabant/Lecturis 2014,

p. 391-408.

Rooijakkers 2015
G. Rooijakkers, ‘Pop-up vermaak

boven eeuwig heil. Tilburg als tij-

delijk landschap’, Verdieping

2015, afl. 8, p. 2-3, www.

castonline. nl/ download. php ?file_

name= cast_ verdieping_ 8_ def_

druk. pdf.

Russel 1877
J. Russel, De rooverbenden in de

landen van Overmaas, Brabant

en Holland en aan den Rijn, in de

vorige, en in het begin der tegen-

woordige eeuw, Maastricht: Jos.

Russel 1877.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002

http://www.castonline.nl/download.php?file_name=cast_verdieping_8_def_druk.pdf
http://www.castonline.nl/download.php?file_name=cast_verdieping_8_def_druk.pdf
http://www.castonline.nl/download.php?file_name=cast_verdieping_8_def_druk.pdf
http://www.castonline.nl/download.php?file_name=cast_verdieping_8_def_druk.pdf


44 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 2, 2017

Schilders 2016
E. Schilders, Appetjoek! Berichten

over spotten en schelden in Til-

burg, Goirle en de ommelanden,

Tilburg: Gianotten 2016.

Schmidt 2017
C. Schmidt, ‘Nederland in

wereldtop octrooien’, Trouw

8 maart 2017.

Schoenmakers e.a. 2016
Y. Schoenmakers, S. Mehlbaum,

M. Everartz & C. Poelarends, Elke

dump is een plaats delict. Dum-

ping en lozing van synthetisch

drugsafval: verschijningsvormen

en politieaanpak (Reeks Politie-

kunde nr. 83), Apeldoorn/

Amsterdam: Politie en Weten-

schap/Reed Business 2016.

Schreurs 1947
A. Schreurs, Het kerkdorp St. Wil-

lebrord (Het heike). Een sociaal-

geografische en criminologische

studie (diss. Utrecht), Utrecht/

Nijmegen: Dekker & Van de Vegt

1947.

Schuyt 2010
K. Schuyt, Het spoor terug. J.B.

Charles/W.H. Nagel 1910-1983,

Amsterdam: Balans 2010.

Sengers 2003
E. Sengers, ‘Al zijn we katholiek,

we zijn Nederlanders’: opkomst

en verval van de katholieke kerk

in Nederland sinds 1795 vanuit

rational choice perspectief (diss.

Utrecht), Delft: Eburon 2003.

Sinnighe 1949
J. Sinnighe, Boeven en bezetenen,

Amsterdam: Holdert & co 1949.

Slager 2005
K. Slager, Het geheim van Oss.

Een geschiedenis van de SP,

Amsterdam: Atlas 2005.

Smeets 2001
J. Smeets, De affaire-Oss. Van

lokaal conflict tot nationale rel,

Amsterdam: Wereldbibliotheek

2001.

Smeets 2011
J. Smeets, ‘De bende van Oss

revisited’, Het Tijdschrift voor de

Politie (73) 2011, afl. 8, p. 34-38.

Spapens e.a. 2007
A. Spapens, H. van de Bunt,

L. Rastovac & C. Miralles Sueiro,

De wereld achter de wietteelt, Den

Haag: WODC 2007.

Spapens 1996
P. Spapens, Vrouwke, ’t is Vasten-

aovend. Geschiedenis van vier

eeuwen Vastenavond en carnaval

in Tilburg, Tilburg: Carnavals-

stichting 1996.

Spapens 2012
P. Spapens, ‘Sluikstoken en

smokkelen, een grensoverschrij-

dende activiteit’, in: E. van

Schoonenberghe, P. Spapens,

P. Zwaal & M. van Giel (red.), Ter-

sluiks. Alcoholsmokkel en sluik-

stokerij in de Lage Landen, z.p.:

Snoeck 2012, p. 32-49.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002



Het subversieve Brabant 45

Spapens & Horsten 1990
P. Spapens & P. Horsten, Tappen

uit een geheim vaatje: de geschie-

denis van de illegale alcoholstoke-

rijen in Nederland, Hapert: De

Kempen Pers 1990.

Spapens & Van Oirschot 1988
P. Spapens & A. van Oirschot,

Smokkelen in Brabant: een grens-

geschiedenis 1830-1970, Hapert:

De Kempen Pers 1988.

Spapens 2006
T. Spapens, Interactie tussen cri-

minaliteit en opsporing. De gevol-

gen van opsporingsactiviteiten

voor de organisatie en afscher-

ming van xtc-productie en -han-

del in Nederland (diss. Tilburg),

Antwerpen/Oxford: Intersentia

2006.

Taskforce BZ 2017
Taskforce BZ, Taskforce BZ in

beweging. Jaaroverzicht 2016, z.p.

[Tilburg]: Taskforce Brabant-Zee-

land 2017.

Tops & Tromp 2017
P. Tops & J. Tromp, De achter-

kant van Nederland. Hoe onder-

en bovenwereld verstrengeld

raken, Amsterdam: Balans 2017.

Verbij 2005
A. Verbij, Tien rode jaren: links

radicalisme in Nederland

1970-1980, Amsterdam: Ambo

2005.

Voerman 1986
G. Voerman, ‘De rode jehova’s’,

in: Jaarboek Documentatiecen-

trum Nederlandse Politieke Par-

tijen, Groningen: Documentatie-

centrum Nederlandse Politieke

Partijen 1986, p. 124-150.

De Vooys 1897
I. de Vooys, ‘Gedwongen winkel-

nering en huis-industrie in

Noord-Brabant’, Tweemaande-

lijksch Tijdschrift voor Letteren,

Kunst, Wetenschap en Politiek (4)

1897, p. 82-104.

VROM-Inspectie 2011
VROM-Inspectie, Vrijplaatsen op

woonwagenlocaties. Meting 2010,

Den Haag: Ministerie van Infra-

structuur en Milieu 2011.

Wagemakers 1990
A. Wagemakers, Buitenstaanders

in actie. Socialisten en neutraal-

georganiseerden in confrontatie

met de gesloten Tilburgse samen-

leving 1888-1919 (diss. Tilburg),

Tilburg: Stichting Zuidelijk Histo-

risch Contact 1990.

Waterink 1938
J. Waterink, ‘Het Nederlandsche

volkskarakter’, in: J. de Vries

(red.), Volk van Nederland,

Amsterdam: Elsevier 1938,

p. 23-40.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002



46 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 2, 2017

Zwaal 2012
P. Zwaal, ‘Clandestiene stook-

praktijken in Nederland’, in:

E. van Schoonenberghe, P. Spa-

pens, P. Zwaal & M. van Giel

(red.), Tersluiks. Alcoholsmokkel

en sluikstokerij in de Lage Lan-

den, z.p.: Snoeck 2012, p. 50-79.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002002



47

Onmaatschappelijkheids-
bestrijding en de cultuur van
volksbuurten in Brabant

P. Tops *

Volksbuurten in Brabant komen voort uit armoede en achterstand,

maar ontwikkelen een eigen manier om daarmee om te gaan. ‘Afwij-

kend gedrag’, ook in de vorm van criminaliteit, is daar belangrijk in.

Dat gedrag krijgt gaandeweg duurzame trekjes. Die buurten zijn niet

zomaar ontstaan, maar doorgaans een gevolg van bewust en actief

overheidsbeleid; met name de aanpak van ‘onmaatschappelijkheid’ in

de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw is daarin belangrijk

geweest. Volgens Terpstra (1999) was dit vooral een preoccupatie van

de katholieke zuil, en was onmaatschappelijkheidsbeleid in de provin-

cies Noord-Brabant en Limburg geconcentreerd (hoewel het ook in

andere gebieden voorkwam). In deze bijdrage schets ik eerst de hoofd-

lijnen van deze specifieke volksbuurtcultuur, om het verhaal vervol-

gens toe te spitsen op een van die volksbuurten en de cultuur daarvan

omstreeks 1960: de Ruisvoornstraat in Tilburg. De geschiedenis daar-

van is specifiek en tegelijkertijd exemplarisch voor de ontwikkeling

van volksbuurten in deze tijd. Die buurten vormen een context waarin

ontvankelijkheid voor criminele activiteiten ontstond of versterkt

werd. Kennis van de geschiedenis van deze buurten is daarmee een

van de sleutels tot het begrijpen van de specifieke kenmerken van de

geschiedenis van Brabant en zijn partiële verwevenheid met een cul-

tuur van illegaal en crimineel handelen.

* Prof. dr. Pieter Tops is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector
‘politie en openbaar bestuur’ aan de Politieacademie. Deze bijdrage is ontleend aan
P. Tops, Een ongetemde buurt, achterstand, ondernemingszin en criminaliteit in een
volksbuurt; de publicatie is gepland in het najaar van 2017.
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Kenmerken van volksbuurten

Allereerst is het onderscheid tussen arbeiderswijken en volksbuurten

van belang (Van Doorn 1954), een onderscheid dat in de praktijk ove-

rigens niet ‘digitaal’ maar vloeiend is. Arbeiderswijken, zo formuleert

Van Doorn in het jargon van de tijd, worden gekenmerkt door een

‘nette levenswijze’, waarin mensen zich spiegelen aan de normen van

de middenklasse; de meeste (mannelijke) bewoners verrichten bij-

voorbeeld arbeid in loondienst en het gezin staat centraal in het soci-

ale leven. Volksbuurten daarentegen hebben een ‘eigen cultuur’, met

normen en waarden die afwijken van die in de burgersamenleving.

Dat normensysteem werkt zeer structurerend en wordt gehandhaafd

door een ‘eigen’ sanctiepotentieel (Simonse 1963, p. 108).

Die cultuur van volksbuurten is (in Nederland) ontstaan in een context

van armoede en achterstand. Die buurten zijn echter niet uit elkaar

gevallen en gedesintegreerd, zoals theorieën van sociale desintegratie

voorspellen (McCullen & Agnew 2011; Verwer & Walberg 2012; Fijnaut

2014), maar er heeft zich vanuit die armoede een lotsverbondenheid

ontwikkeld waarin een eigen leefstijl is ontstaan. Die is betrekkelijk

onafhankelijk van de oorspronkelijke maatschappelijke omstandighe-

den en kansen blijven voortbestaan. Naar die cultuur van volksbuur-

ten is regelmatig onderzoek gedaan en over een vrij lange periode. Ik

geef daarvan nu eerst de hoofdlijnen weer. Daarbij baseer ik me op

Van de Simonse (1963), Terpstra (1996, 1997), Terpstra en Gunther

Moor (1992) en Klein Kranenburg (2013).

In de eerste plaats gaat het bij een volksbuurt om een gekende en

soms ook beruchte buurt, die in een stad een eigen identiteit en repu-

tatie heeft, waar elementen van zowel stigmatisering als ontzag of res-

pect in zitten. Sociaal gezien gaat het om marginale groepen, die tot de

‘onderklasse’ van de samenleving gerekend worden.

Doorgaans heeft zij een geschiedenis van armoede en marginaliteit,

die samenhangt met overheidsbeleid uit het verleden, dat erop was

gericht om bepaalde categorieën burgers (‘onmaatschappelijken’) in

dat gebied te concentreren. Vaak bestaat er in de buurt een aantal

hechte en omvangrijke familienetwerken. In de buurt heeft zich een

levensstijl ontwikkeld die in belangrijke mate wordt gekenmerkt door

de wil om te overleven en een eigen plek te veroveren in een samenle-

ving die als ‘vijandig’ ervaren wordt; er heerst een sterk wij-zij-gevoel.

Enerzijds hangt daar een grote mate van onderlinge saamhorigheid en
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sociale druk mee samen, die vooral tot uitdrukking komt wanneer

men contacten met ‘buiten’ aangaat. Anderzijds is er ook ontvanke-

lijkheid voor activiteiten die in de rest van de samenleving als illegaal

en crimineel worden bestempeld. Die stellen ook in staat om mee te

tellen en weerbaar te zijn.

Er is een neiging om anders te zijn dan de rest van de samenleving,

een neiging die onder meer tot uitdrukking komt in de eigen invulling

die men geeft aan zaken als familie, privacy, recht(vaardigheid),

onderwijs, werk en vrije tijd. Kort samengevat: familie gaat boven

gezin; er is weinig privacy; het leven speelt zich in belangrijke mate af

op straat; er is een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel; tegen-

over de buitenwereld is men onderling solidair; men klapt niet uit de

school; criminaliteit is toegestaan, maar niet in de eigen buurt en niet

in alle vormen; van regulier werk is nauwelijks sprake, maar men weet

wel inkomsten te genereren; onderwijs is niet de belangrijkste manier

om kennis te vergaren, ‘straatwijs’ worden is daarbij het ijkpunt; de

verhouding tot de overheid is strikt instrumenteel (bijvoorbeeld als het

om uitkeringen gaat); en vrijetijdsactiviteiten zijn vaak een reproduc-

tie van het leven in de buurt.

Volksbuurten zijn bepaald niet normloos, integendeel; vaak is er

sprake van een informeel normenstelsel, dat een strikt karakter heeft

en een zware stempel drukt op het leven in de buurt, zowel bij geves-

tigden als bij nieuwkomers. Die eigen cultuur wordt gekoesterd en niet

zelden geromantiseerd, en kan trekken aannemen van een ‘parallelle

samenleving’. Men verzet zich tegen opneming in de ‘conventionele’

wereld en het normen-en-waardenpatroon dat bij die wereld hoort. Er

is een hang naar ‘autonomie’ en een eigen leven. Inspanningen om

een conventionele leefstijl op te dringen zijn vaak vergeefse moeite,

ook al is de structurele oorsprong of ‘inbedding’ van het afwijkende

gedrag weggevallen. Men wil ‘autonoom’ blijven en zich niet aanpas-

sen. Er is sprake van een stevige mate van eigenzinnigheid, die grim-

mige vormen kan aannemen. In die zin wil men niet, of in ieder geval

niet volledig, tot de ‘conventionele wereld’ behoren, ofschoon men

daar soms wel van meeprofiteert.

Ook een volksbuurt heeft een dynamisch karakter; zij is voortdurend

in ontwikkeling en verandert daarbij van aard en samenstelling. En

ook binnen een volksbuurt bestaan allerlei verschillen en conflicten,

die deels betrekking hebben op de ‘interne’ onderlinge verhoudingen,
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maar deels ook gaan over de gewenste en toegestane relaties met de

buitenwereld.

De Ruisvoornstraat in Tilburg

Een fraaie illustratie van deze kenmerken van volksbuurten is te vin-

den in een rapport over de Ruisvoornstraat, een straat in het zuidelijke

deel van Tilburg die ook wel tot Broekhoven wordt gerekend. Het rap-

port verschijnt in 1961 en is opgesteld door J. van der Lest, die verbon-

den is aan het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant. Deze orga-

nisatie is in 1947 in het leven geroepen om ‘inspanningen gericht op

de sociaal-culturele wederopbouw van Noord-Brabant’ te coördine-

ren.

Aanleiding voor het rapport is het feit dat direct achter de Ruisvoorn-

straat een nieuw complex woningen wordt gebouwd, waarin een aan-

tal ‘onmaatschappelijke’ gezinnen gehuisvest zal worden, afkomstig

uit verschillende delen van de stad. Dat kan consequenties hebben

voor het wijkwerk in de Ruisvoornstraat; immers:

‘[E]r van uitgaande dat de Ruisvoornstraat als een echte groep, als een

gemeenschap is te beschouwen – verschillende ervaringsgegevens wijzen

hierop – waarvan de leden zich gevoegd hebben naar en aangepast aan

een zeker uniform gedragspatroon en normenstelsel van hun eigen maat-

schappijtje, rijst de vraag welke consequenties dit kan hebben als een der-

gelijke groep wordt uitgebreid met een aantal in zeker opzicht individuele

gevallen van onaangepastheid.’ (p. 2)

Geheel in de geest van sociologisch onderzoek is het nu nodig, zo ver-

volgt Van der Lest, ‘om de vage en nog min of meer hypothetische

voorstelling van een sociologische eenheid nader te toetsen’ (p. 2). Hij

organiseert daartoe enkele ‘hearings’, dat wil zeggen groepsinterviews

met personen die via hun functie in staat zijn het dagelijkse leven in de

Ruisvoornstraat min of meer van nabij te volgen (p. 3).

De studie van Van der Lest komt betrekkelijk ‘modern’ over. Hij is

geschreven in vroegsociologisch jargon en sterk gebaseerd op empiri-

sche observaties, een beetje in de stijl van de Chicago-school van soci-

ologie en criminologie. De studie gaat voorbij het doorgaans zwaar

moralistisch aangezette onderzoek naar onmaatschappelijkheid, met
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zijn onderscheid tussen zwaksociale, asociale en antisociale gezinnen,

uit het begin van de jaren vijftig (zie bijvoorbeeld Rapport 1952). Het

gedrag van de onmaatschappelijken werd in die onderzoeken vooral

in termen van geestelijke zwakte en gebrek aan discipline geduid,

geheel in de geest van het individuele, vaak pathologische verklarings-

model, dat in die tijd nogal dominant was. Nu wordt daar niet hele-

maal afstand van genomen, maar ligt de nadruk toch veel meer op

onderlinge sociale verhoudingen en de relatie tot de maatschappij in

brede zin. Maatschappelijke veranderingen worden niet door een

morele, maar door een sociologische bril bekeken.

Opvallend is dat het leven in de Ruisvoornstraat vooral in culturele

termen wordt geduid. Er is sprake van een ‘Ruisvoorngroep’, geken-

merkt door een specifiek ‘samenlevingspatroon’, dat een ‘eigen

groepssignatuur’ bezit, en dat naar buiten een ‘geprononceerde afge-

slotenheid’ te zien geeft (p. 13 en 14). Het gaat om ongeveer vijftig

gezinnen (het gezin was de analyse-eenheid, niet de individuele bewo-

ners). De cultuur van die Ruisvoorngroep, een ‘concentratie van zwak-

en onmaatschappelijkheid’, wordt gemarkeerd door een ‘beneden-

grens’ en een ‘bovengrens’.

De ‘benedengrens’ geeft de gedragingen die ‘intern’ ook in deze cul-

tuur niet worden geaccepteerd:

‘[T]erwijl voorechtelijk geslachtsverkeer gewoon wordt gevonden, acht men

huwelijksontrouw veroordelenswaardig, evenals seksuele misdragingen

met minderjarigen en/of kinderen. Over (kleine) diefstallen zal men zich

niet druk maken – het is bijna eerder norm te pakken wat je pakken kunt –

maar agressieve delicten horen in de Ruisvoornstraat niet thuis.’ (p. 6)

De ‘bovengrens’ bepaalt waar de grens ligt voor het aanknopen van

relaties met de buitenwereld en varieert van ‘critiek op te nette kleding

en te keurig gekapt haar tot aanmerkingen op “aanpappende” omgang

en contact met vreemden, die exponenten van de normale samenle-

ving zijn’ (p. 9). In het sociologische jargon van Van der Lest: de

bovengrens markeert het punt waarop de sociale controle het indivi-

dueel gedrag dat zich met de normale samenleving lijkt te identifice-

ren, niet accepteert (p. 14).

Het gedrag van de bewoners van de Ruisvoornstraat kon zich als het

ware tussen deze grenzen bewegen, en binnen die grenzen was er ook

sprake van een gemeenschap die sterk op elkaar betrokken was. Bij
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grensoverschrijdingen trad de sociale controle in werking, en die heeft

een dubbele werking: enerzijds wordt hierdoor het afzakken naar een

(nog) lager levensniveau voorkomen, anderzijds werkt deze controle

belemmerend voor degenen die zich ‘boven het peil van hun milieu

van afkomst trachten op te werken’ (Grunfeld & Weima (1957), geci-

teerd in Van der Lest 1964).

Er was sprake van een intensief sociaal leven en een sterke onderlinge

binding. Het leven speelde zich voor een belangrijk deel af in de

‘openbare ruimte’, waarin ‘gezinsintimiteit’ niet sterk ontwikkeld was.

Tussen privé en niet-privé bestonden geen sterke grenzen. Kinderen

kregen geen opvoeding die door de ‘normale’ samenleving als gezond

of adequaat werd beschouwd. Aan onderwijs werd niet erg veel belang

gehecht. Waar het op aankwam, was voldoende geld verdienen, en

daarvoor was het geen probleem om economische delicten (heling,

smokkelen) of diefstal te plegen. ‘Goed verdienen was de enige norm

van vooruitkomen’ (p. 10).

Onderlinge ruzies waren aan de orde van de dag, maar verstoorden de

sociale verhoudingen niet duurzaam. Maatschappelijke instituties

hadden weinig greep op de wijk, zij het dat de maatschappelijk werk-

sters, meestal van het ‘potige type’, wel getolereerd werden, zonder

overigens de ‘cultuur’ wezenlijk te kunnen veranderen. Juffrouw

Hamers is een begrip in de buurt. Bij het vijfjarig bestaan van het

buurthuis in de Snoekstraat krijgt zij een ring aangeboden. Ook mejuf-

frouw Tanis van de gemeentelijke woningdienst (inmiddels Tiwos) is

een begrip; zij werkte er van 1930 tot 1965 als woninginspectrice en

was daarmee het gezicht van de dienst. Een jongere collega herinnert

zich:

‘Ze was hard als metaal, maar tegelijkertijd heel sociaal voelend. Zo kwam

ik er bij toeval achter dat zij de drie gulden voor het ontstoppen van een

buitenprivaat bij een arm moederke uit eigen zak betaalde.’ (Tiwos 1995)

Vanuit de ‘normale’ samenleving wordt op de Ruisvoornstraat neerge-

keken. Er ontstaan processen van eerst ruimtelijke en dan ook sociale

segregatie. Met de Tilburgse samenleving bestaat nauwelijks contact.

Participatie in maatschappelijke instituties is afwezig of wordt tot het

noodzakelijke beperkt. Er is distantie ten opzichte van de reguliere

samenleving, een distantie ‘welke met rancuneuze elementen en een

beschroomde terughoudendheid is geladen’. Men weet zich uitgeslo-
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ten en beseft dat de samenleving hen niet accepteert en buiten haar

gezichtskring heeft geplaatst: ‘de normale (Tilburgse) samenleving is

voor de mensen uit de Ruisvoornstraat het milieu van de “rijken”, die

met minachting op hen neerzien’ (p. 10). Mede daardoor ontwikkelt

zich binnen de ‘Ruisvoorngroep’ een grote interne druk om zich aan

de groepscultuur te houden. De negatieve blik van de buitenwereld

versterkt dit proces weer.

Men keert zich af van de samenleving die op hen neerkijkt, men ver-

sterkt de eigen groepsnormen en men weerhoudt elkaar ervan om zich

aan de ‘vijandige’ samenleving aan te passen. Er ontstaat een groot

gevoel van ‘lotsverbondenheid’. Ondertussen ontwikkelt men binnen

deze context eigen middelen van economisch bestaan. Van grote cri-

minaliteit lijkt daarbij geen sprake, wel van een soepele omgang met

wettelijke regels (smokkel, diefstal, heling). Wat dan weer niet als fout

of crimineel wordt ervaren.

Zo is het leven in de Ruisvoornstraat omstreeks 1960 van de vorige

eeuw. Opvallend is de afstand die in het rapport wordt geconstateerd

ten opzichte van de Vogeltjesbuurt, hemelsbreed toch niet op meer

dan 100 meter afstand gelegen en lange tijd even geïsoleerd ten

opzichte van de Tilburgse samenleving, zowel ruimtelijk als mentaal.

Toch zijn er wel verschillen. Zo worden in de Ruisvoornstraat bijvoor-

beeld nagenoeg alle gezinnen als zwaksociaal of onmaatschappelijk

beschouwd, terwijl dat in de Vogeltjesbuurt ongeveer op een derde

ligt. Interessant daarbij is dat het rapport constateert dat er vanuit de

Ruisvoornbuurt op de Vogeltjesbuurt wordt neergekeken en vice

versa. Samenvoeging van het wijkwerk, een van de vragen die de aan-

leiding tot de studie was, lijkt dan ook geen goed idee, zo concludeert

het rapport.

De naam Ruisvoornstraat is inmiddels uit de straatnamengids van Til-

burg verdwenen. Ergens in de jaren zestig is de straat omgedoopt tot

Alverstraat, een naam die inmiddels na de sloop van een aantal

woningen ook verdwenen is. Op de plek ligt nu de Baarshof en die

maakt deel uit van wat wel de Visserijbuurt wordt genoemd.

Het rapport over de Ruisvoornstraat geeft ons een interessante inkijk

in het sociale leven in een volksbuurt aan het eind van de jaren vijftig

en de interne en externe kenmerken daarvan. Het schetst een levens-

stijl die afwijkt van wat als maatschappelijk wenselijk en betamelijk

wordt geacht. Daarom ook zijn deze buurten onderwerp van perma-
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nente aandacht en zorg vanuit de officiële maatschappelijke institu-

ties.

Tot de afwijkende levensstijl (of cultuur) behoorden niet alleen geheel

eigen ‘intern-familiale’ verhoudingen en gedragspatronen, maar ook

specifieke ‘externe gezinsverschijnselen’, zoals dat wel werd genoemd

(Van der Lest 1964). Criminaliteit vormde daar een belangrijk onder-

deel van. Dan gaat het om vormen van criminaliteit die min of meer

vanzelfsprekend met het dagelijks leven en overleven verbonden lijken

te zijn. Diefstal, heling en smokkel zijn daar de belangrijkste uitings-

vormen van. Daarbij gaat het om ‘pakken wat je pakken kunt’, waarbij

goed verdienen de ‘enige norm’ van vooruitkomen is. Het normenka-

der in de buurt noopt niet tot terughoudendheid in dit soort activitei-

ten, integendeel zij worden geaccepteerd en vanzelfsprekend gevon-

den. Agressieve delicten daarentegen werden ook hier in het algemeen

niet aanvaard.

Het gebied (breder dan alleen de Vogeltjes- en Visserijbuurt) was ook

al in die tijd bekend vanwege het feit dat hier veel stropers en smokke-

laars woonden. De laatste groep verdiende veel geld met het smokke-

len van boter naar België (Spapens & Van Oirschot 1988). De gunstige

ligging, niet ver van de grens, was een belangrijke stimulerende factor.

De buurt onttrekt zich aan veranderingen die typerend zijn voor de

zich ontwikkelende moderne maatschappij, waarin bijvoorbeeld een

sterke nadruk ligt op een ‘privé’ georganiseerd gezinsleven en groot

belang wordt gehecht aan onderwijs om in de samenleving vooruit te

komen. Het lukte niet om de mensen in de Ruisvoornstraat (en de

Vogeltjesbuurt) in deze moderne ontwikkeling mee te nemen, ook al

werd er veel geïnvesteerd in maatschappelijk werk en jeugdzorg. ‘Op

zijn best’ wist men, bezien vanuit de dominante moraal, verdere

terugval te voorkomen.

En ondertussen was de houding in de rest van de samenleving zeer

terughoudend ten opzichte van de buurt. Het liefst kwam men er niet.

En was dat onvermijdelijk, dan het liefst onopvallend en schielijk.

Vooral mensen die in Hilvarenbeek wonen, hebben daar nog herinne-

ringen aan, omdat voor hen de kortste weg richting Tilburg onvermij-

delijk via de buurt liep. ‘Dan kwamen we eerst langs enkele woonwa-

genkampjes en dan vervolgens door de Beeksedijk (nu Korhoenstraat)

of Broekhovensweg. “Niet kijken naar de mensen, want dat willen ze

niet”, zei mijn vader dan altijd, “en rap doorfietsen”’, zo weet iemand
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zich te herinneren (interview 2016). Zijn herinnering wordt door velen

gedeeld.

En wat betekent dit?

Het onmaatschappelijkheidsbeleid heeft mensen met een afwijkende

levensstijl bij elkaar geplaatst in ruimtelijk geconcentreerde omgevin-

gen. Hun leven werd gekenmerkt door armoede en achterstand ten

opzichte van de rest van de samenleving. Dat isolement versterkte ook

weer die deviante levensstijl, die in zekere zin voor deze groepen ook

aantrekkelijk werd. Men komt dan in een sociaal leerproces terecht,

waarin die deviante levensstijl voortdurend bevestigd en ontwikkeld

wordt. Er ontwikkelt zich een eigen leefstijl, die betrekkelijk onafhan-

kelijk van de sociale omstandigheden waarin die is ontstaan, blijft

voortbestaan. De sociale druk van de groep waarin die cultuur zich

heeft ontwikkeld, maakt het vervolgens lastig om aan de cultuur te

ontsnappen.

De consequentie daarvan is dat niet elk afwijkend gedrag te herleiden

is tot een gebrek aan maatschappelijke kansen. De eigen, afwijkende

cultuur is misschien ontstaan in een context van armoede en uitslui-

ting, maar blijft voortbestaan, ook als de sociale context daar – ‘objec-

tief’ gezien – niet langer aanleiding toe geeft. Die afwijkende levensstijl

ontwikkelt een eigen aantrekkingskracht. Deze manier van leven

wordt voor betrokkenen niet alleen een negatieve keuze (men kan of

weet niet anders), maar ook een positieve (men wil niet anders). Op

een bepaalde manier is er daarbij sprake van een proces van sociale

‘zelfuitsluiting’ (Klein Kranenburg 2013, p. 180). Daarin wordt vaak

een negatieve reputatie van de groep (buurt) in kwestie gesublimeerd

tot een positieve groepscultuur; externe stigmatisering en interne soci-

ale druk gaan daarbij hand in hand. Er ontstaat dan een gedragsreper-

toire dat afwijkt van de als ‘vijandig’ ervaren buitenwereld en dat tot

uitdrukking komt in ‘eigen’ opvattingen over werk, opleiding, gezins-

leven en criminaliteit, en in de verhoudingen tot de buitenwereld. Zo

kunnen volksbuurten ontstaan, met eigen, afwijkende vormen van

gedrag, die geworteld zijn in structurele factoren, maar verduurzaamd

worden in een eigen cultuur.

Een repertoire van sociale ondersteuning alleen is dan onvoldoende;

investeringen in onderwijs, huisvesting en werkgelegenheid bereiken
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dan niet het gewenste doel om mensen de gelegenheid te geven bij de

dominante waarden in een samenleving aan te sluiten. Integendeel,

vaak verzet men zich tegen dit soort vormen van overheidsbemoeie-

nis, die erop gericht zijn hen uit de marge van de samenleving te ver-

heffen – want die marge is precies de plaats waar men eigen vormen

van overleven, weerbaarheid en succes heeft weten te realiseren. De

buurten zijn niet gedesintegreerd, maar kennen een eigen, stevig ont-

wikkelde vorm van ‘sociale cohesie’. Behoud van de daarin ontwik-

kelde autonomie en de erbij horende vormen van eigenwaarde en

waardigheid wordt gekoesterd.

Van verheffing naar risico

Interessant is ook de manier waarop er vanuit de officiële instanties

(overheid, kerk, maatschappelijk middenveld) naar deze wijken geke-

ken werd. Mensen uit volkswijken zijn in de jaren tussen 1945 en 1965

voortdurend onderwerp van bevoogding en verheffing. Het onmaat-

schappelijkheidsbeleid was zeker niet alleen hard of repressief. Het

ging doorgaans gepaard met een stevige inzet van de overheid of van

levensbeschouwelijke organisaties om mensen te helpen ‘op het

rechte pad’ te komen. Onderdeel van het beleid was daarom ook de

bouw van buurthuizen en de aanstelling van maatschappelijk werk-

sters. Onmaatschappelijken werden niet aan hun lot overgelaten.

Daarbij was wel sprake van een bijzondere ambiguïteit in het beleid:

mensen werden uit de samenleving gehaald (en in bepaalde buurten/

straten bij elkaar gezet) om ze beter in staat te stellen bij de samenle-

ving te gaan horen. Diezelfde dubbelzinnigheid zou zich later in het

woonwagenbeleid gaan herhalen.

De Engelse criminoloog Young heeft erop gewezen dat in deze tijd die

verheffing wel als een reële mogelijkheid werd gezien: met fikse aan-

passing (van de mensen zelf) en forse inspanning (van de overheid en

van levensbeschouwelijke organisaties) zouden deze mensen na ver-

loop van tijd weer deel gaan uitmaken van de normale samenleving.

Zij konden daarin als het ware worden geabsorbeerd (‘deviants are to

be absorbed’). Het was een tijd, zo stelt Young, met weinig ruimte voor

verschil (difference), maar met relatief veel ruimte voor het problema-

tische (difficulty), in die zin dat mensen geholpen en ondersteund

moesten worden en daar ook rijkelijk in geïnvesteerd werd. Niet diffi-
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culty, maar difference was immers de echte bedreiging van de

moderne samenleving. Tegelijkertijd was er ook grote zekerheid over

wat ‘normaal’ was: er was een culturele hoofdstroom die houvast en

duidelijkheid gaf, zeker in relatief homogene gemeenschappen.

Dit alles zou in de decennia daarna drastisch veranderen. In de jaren

zestig en zeventig ontstaat er debat en verschil van mening over wat

‘normaal’ gedrag is; dominante maatschappelijke normen worden ter

discussie gesteld en al helemaal de wenselijkheid van aanpassing aan

die dominante normen. In de plaats van aanpassing treedt een ideolo-

gie van ontplooiing. Iedereen heeft er recht op om zo veel mogelijk

van zijn eigen opvattingen en voorkeuren gerealiseerd te zien. Sommi-

gen, zoals mensen in achterstandswijken, moesten daar wel stevig bij

geholpen worden, onder andere omdat zij structureel over minder

middelen zouden beschikken dan anderen (in termen van macht,

inkomen en kennis). Tegelijkertijd hadden zij in zekere zin ook een

voorsprong op gewone burgers: zij hoefden zich niet meer van een

burgerlijk juk te bevrijden, maar konden vanuit hun eigen kracht aan

ontplooiing gaan werken. Het werk van Milikowski (1969) en zijn lof

op de onaangepastheid hebben daar een belangrijke rol in gespeeld.

Ofschoon deze gedachtegang een tijd lang erg populair is geweest,

vooral aan sociale academies en in het welzijnswerk, heeft hij niet lang

standgehouden. Vanaf de jaren tachtig verdwijnt hij geleidelijk aan

naar de achtergrond. Volgens Young heeft dat in belangrijke mate te

maken met de overgang van een moderne naar een laatmoderne

samenleving. Sterke ontwikkeling van individualisme en waardeplura-

lisme zijn kenmerkend voor deze periode. Er is nu veel ruimte voor

verschil (difference), maar relatief weinig ruimte voor het problemati-

sche (difficulty). Precies het omgekeerde van de eerdere situatie. Dat-

gene wat problematisch is, moet nu niet zozeer worden geholpen en

verheven, maar beheerst. Dat komt ook omdat er in een pluralistische

samenleving weinig duidelijkheid is over een gemeenschappelijk nor-

menkader: waarnaartoe moeten mensen ‘verheven’ worden? In plaats

van een houding van steun en absorptie ontstaat een houding van risi-

covermindering en beheersing. Young duidt dat als de opkomst van

‘actuaralisme’, een term aan de verzekeringswereld ontleend. Actuara-

lisme gaat over risicocalculatie, over waarschijnlijkheden en schade-

beperking (harm reduction). Het gaat niet over oorzaken en rechtvaar-

digheid. Actuaralisme is moreel neutraal. Het kijkt waar risico’s liggen

en probeert de effecten daarvan te beheersen. In de praktijk van het
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sociale beleid betekent dit dat minder wordt geïnvesteerd in opnemen

en absorberen en meer in uitplaatsen en beheersen. Ogenschijnlijk

hetzelfde als in de jaren vijftig met het onmaatschappelijkheidsbeleid,

maar dan zonder de morele component die daar nog duidelijk onder-

deel van vormde.

Zo zien we dat deviant of problematisch gedrag in een periode van

ruim een halve eeuw een interessante ontwikkeling doormaakt. Aan-

vankelijk was het iets waar mensen aan geholpen moesten worden,

vervolgens werd het op een voetstuk geplaatst en daarna werd het iets

waar de samenleving vooral geen last van moest hebben. Ondertussen

ging het leven in de volkswijken natuurlijk gewoon door, ongetwijfeld

betrekkelijk onberoerd door deze veranderingen in het maatschappe-

lijk klimaat, maar wel steeds gevoelig voor kansen die deze verande-

ringen met zich meebrachten.
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Cultureel erfgoed én crimineel
probleem: over de subcultuur van
woonwagenbewoners

R. Witte en H. Moors *

Woonwagencentra en hun bewoners zijn vaak in het nieuws. Tegen-

woordig gaat het veel over hun verzet tegen het zogenoemde ‘uitsterf-

beleid’ dat gemeenten voeren. Als er een plek op een woonwagen-

kamp leegkomt, dan wordt die ‘vernietigd’ en mag er niemand anders

gaan wonen.1 De bewoners vinden dat beleid discriminerend en

menen dat dit op gespannen voet staat met de erkenning van de sub-

cultuur van woonwagenbewoners als immaterieel cultureel erfgoed.2

Al langer gaat het in de kranten en nieuwsrubrieken over de criminali-

teit op de woonwagencentra: schietpartijen, wapenvondsten, witwas-

praktijken, milieudelicten en natuurlijk drugs. Brabanders zijn ruim

vertegenwoordigd in de top van de georganiseerde synthetische-

drugscriminaliteit en de hennepteelt. Geregeld zijn zij (oorspronkelijk)

afkomstig uit de woonwagengemeenschap, of hebben ze er (van ouds-

her) innige banden mee. Pieter Tops legde vorig jaar in NRC Handels-

blad nog een directe link tussen de omvang en ernst van georgani-

seerde misdaad in Brabant en het feit dat Brabant verhoudingsgewijs

veel woonwagencentra telt – ook al is natuurlijk niet iedere woonwa-

genbewoner crimineel.3 Onderzoek van enkele jaren geleden telde

ongeveer 8.300 woonwagenstandplaatsen in Nederland, waarvan

1.500 in de provincie Noord-Brabant (ILT 2012; VROM-Inspectie

2011).

* Drs. Rob Witte is senior adviseur en onderzoeker bij EMMA, Experts in Media en
Maatschappij, in Den Haag. Dr. Hans Moors is partner bij EMMA, Experts in Media en
Maatschappij, in Den Haag. www.emma.nl.

1 Bijv. NPO Nieuwsuur 26 maart 2017, nos.nl/nieuwsuur/artikel/2165108-woonwagenbewo-
ners-verzetten-zich-tegen-uitsterfbeleid-gemeenten.html?title=woonwagenbewoners-ver-
zetten-zich-tegen-uitsterfbeleid-gemeenten.

2 Sinds 15 augustus 2014 is de woonwagencultuur toegevoegd aan de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed. De inventaris komt voort uit de Nederlandse ondertekening
in mei 2012 van het UNESCO-Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed.

3 ‘Zachte g, harde criminelen’, NRC Handelsblad 16 april 2016.
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Bijzonder cultureel erfgoed en persistent crimineel probleem: de

woonwagengemeenschap neemt een wezenlijke plek in de geschiede-

nis van Noord-Brabant in, kleurt de ontwikkeling van de zware mis-

daad in deze regio en heeft beleidsmakers en professionals decennia-

lang de nodige hoofdbrekens gekost. Logisch dat daar in een thema-

nummer over ‘criminaliteit in Brabant’ aandacht voor is, ook al staat

zo’n onderwerpkeuze bijna als vanzelf in de geur van stigmatisering.4

In dit artikel beschrijven we eerst het ontstaan van de woonwagenge-

meenschap, de ontwikkeling van haar subculturele identiteit en hoe

de landelijke overheid, regionale bestuursorganen en gemeenten hier-

mee omgingen. Vervolgens gaan we in op de rol en betekenis van

woonwagenbewoners in de Brabantse (georganiseerde) criminaliteit.

Daarna schetsen we hoe vanuit het welzijnswerk vanaf de jaren tachtig

aan sociale stijging van woonwagenbewoners werd gewerkt – met als

belangrijke bijvangst het verminderen van criminaliteit. We sluiten dit

artikel af met een reflectie op de huidige ‘meervoudige aanpak’ van

georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Noord-Brabant,

waarin weer aandacht begint te komen voor het belang van de ‘zachte

kant’ van criminaliteitsbestrijding.

Woonwagenbewoners en woonwagenbeleid

Annemarie Cottaar rekent in haar proefschrift af met verschillende

‘bakerpraatjes’ over de herkomst van woonwagenbewoners of reizi-

gers, die in lang gezaghebbende studies maar bleven opduiken, zoals

de afstamming van buitenlandse huurlingen, zwervers en zigeuners

die hen fundamenteel zou onderscheiden van de herkomst van de

Nederlandse bevolking als geheel (Cottaar 1996; vgl. Wernink 1959;

Bruggemeijer 1980). Dit onderscheid is er feitelijk niet. Woonwagenbe-

woners zijn overwegend van Nederlandse en Duitse komaf: keuter-

boeren, landarbeiders en turfstekers die uit armoede van plaats naar

plaats begonnen te trekken en mensen die beroepen beoefenden die

traditioneel al rondtrokken langs stad en land om een kleine nering te

verdienen, zoals vilders en slachters, scharenslijpers, mandenvlech-

4 Bij het schrijven van de passages over de aanpak van misstanden op woonwagencentra
hebben we veel profijt gehad van gesprekken met twee ‘woonwagenwerkers’ van het eer-
ste uur: Elise van Mierlo en Herman Koop, werkzaam bij ONS welzijn in de regio Noord-
oost-Brabant. Citaten zijn afkomstig uit die gesprekken, tenzij expliciet anders aangege-
ven.
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ters, stoelenmatters en muzikanten. Deze ‘reizigers’ sliepen onderweg

en sommigen verwierven zich in de tweede helft van de negentiende

eeuw een woonwagen. Tot ver voorbij de Tweede Wereldoorlog bleven

de ‘reizigers’ traditionele ambachten en ambulante beroepen uitoefe-

nen.

De Vreemdelingenwet van 1849 (die met talrijke aanvullingen tot 1967

richtinggevend was voor het vreemdelingenbeleid in Nederland) ver-

welkomde iedere vreemdeling, tenzij die overlast veroorzaakte (Swart

1978, p. 10). Belangrijker nog was dat men niet zat te wachten op

bedelaars, landlopers en zwervers, zoals bleek uit de Kamerdebatten

over die wet, die in het parlement door verschillende leden werd gety-

peerd als een ‘bedelaars- en vagebondenwet’.5 Beschikken over vol-

doende middelen van bestaan was feitelijk het belangrijkste criterium

in de Vreemdelingenwet om toegang tot Nederland te kunnen krijgen.

Voor de meeste ‘reizigers’ ging die Vreemdelingenwet dus eigenlijk

niet op. Althans niet in engere zin, maar de grondtoon ervan – de

ongrijpbaarheid van rondtrekkende groepen die niet of nauwelijks in

hun onderhoud konden voorzien – raakte hen wel degelijk (Dirks 1850,

1856; Van Kappen 1965; Lucassen 1990, p. 31-34).

Gedurende de laatste decennia van de negentiende eeuw begonnen de

centrale overheid en de lokale autoriteiten het bestaan van nomadi-

sche groepen steeds meer als een probleem te ervaren, met negatieve

beeldvorming en etikettering als gevolg. Niet zozeer omdat woonwa-

genbewoners van buitenlandse origine zouden zijn, maar omdat ze in

een woonwagen woonden (Lucassen 1990, p. 56-57), over onvol-

doende middelen van bestaan zouden beschikken om zich ergens te

kunnen vestigen, en omdat zij een zekere mate van ongrijpbaarheid

hielden in een samenleving die in toenemende mate gestructureerd

werd. Gemeenten zaten niet op de woonwagenbewoners te wachten,

temeer niet omdat zij sinds de Armenwet van 1870 verantwoordelijk

waren voor de ondersteuning van armlastige personen binnen de

gemeentegrenzen. Hoewel de (vermeende) aanslag op de armenkas in

werkelijkheid nogal meeviel, was de angst hiervoor doorslaggevend

voor de beeldvorming en voor de inkleuring van het woonwagenbe-

leid.

De Woonwagenwet van 1918 beoogde het aantal woonwagens in

Nederland te beperken, maar het pakte precies andersom uit. Het aan-

5 Handelingen II 1848/49, p. 625-661.
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tal woonwagens steeg snel, omdat plaatselijke verordeningen waren

vervallen en gemeenten ze niet meer konden weren. Veel gemeenten

kozen vervolgens voor een ontmoedigingsbeleid. Verplichte stand-

plaatsen werden aangewezen op de minst aantrekkelijke en dikwijls

geïsoleerde plekken (aan de rand) van de gemeente. Er werd niet geïn-

vesteerd in die standplaatsen en geen aandacht besteed aan de woon-

wagenbewoners. Consistent gemeentelijk woonwagenbeleid kwam

nergens van de grond. Van een goed geoutilleerd kamp zou immers

een aanzuigende werking kunnen uitgaan (Cottaar 1996, p. 268-272).

Pas toen de mobiliteit van de woonwagenbewoners werd beperkt – fei-

telijk een fundamentele inbreuk op het recht van iedere burger om tij-

delijk te verblijven waar die wil – daalde het aantal woonwagens dras-

tisch. Dat gebeurde in 1943, op gezag van de Duitse bezetter. Na de

oorlog werd deze beperking weer losgelaten. Woonwagenbewoners

vielen weer onder de wet van 1918.

Het duurde maar een paar jaar, tot 1948, voordat de vooroorlogse dis-

cussie omtrent een trekverbod en de concentratie in regionale kam-

pen met adequate voorzieningen weer begon. In de loop van de jaren

vijftig werd het debat gedomineerd door de gangbare, burgerlijke

ideeën over heropvoeding en het ideaal van aanpassing. In 1968 kwam

uiteindelijk de nieuwe Woonwagenwet tot stand. De wet had vooral de

aanpassing van woonwagenbewoners aan de sedentaire samenleving

tot doel. Er zouden regionale kampen worden ingericht, met speciale

voorzieningen zoals een eigen school, een arts, welzijnswerkers en

vaak zelfs een eigen kapel. Een trekverbod werd verkapt ingevoerd:

rondtrekken mocht, maar een standplaats innemen buiten een regio-

naal kamp niet. En er werd een afstammingsbeginsel ingevoerd: bur-

gers mochten niet meer in een woonwagen wonen, tenzij ze introuw-

den; en alleen afstammelingen van woonwagenbewoners behielden

het recht op een wagen – als er een standplaats beschikbaar was.

Feitelijk versterkte de Woonwagenwet van 1968 de behandeling van

woonwagenbewoners als een aparte bevolkingsgroep. Bovendien

werd die beroofd van vrijwel alle traditionele manieren om inkomsten

te verwerven, omdat die immers juist verbonden waren met hun

ambulante bestaan. Het effect was dat in de jaren zeventig en tachtig

steeds meer woonwagenbewoners afhankelijk raakten van een bij-

standsuitkering. Het is de vraag of dit overwegend aan falend over-

heidsbeleid is te wijten, of dat de (arbeids)markt sowieso was veran-

derd en veel woonwagenbewoners zich tegelijkertijd onvoldoende
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wisten aan te passen. Buiten kijf staat in elk geval dat de wet van 1968

onder woonwagenbewoners de ervaring er niet bij te horen, negatief

geëtiketteerd te worden en de afkeer van overheid en burgermaat-

schappij versterkte (Cottaar 1996, p. 277-282; Rath 1991; Khonraad

2000). De Woonwagenwet werd in 1999 afgeschaft, maar dat verleden

werkt tot de dag van vandaag door, omdat beide partijen ernaar wijzen

om de huidige situatie te rechtvaardigen en afwijkende gedragsreper-

toires te legitimeren.

Criminaliteit en subcultuur

Mede als gevolg van het overheidsbeleid kregen de ‘kampers’ het eti-

ket opgeplakt van een deviante subcultuur (Khonraad 2000). De grote

regionale woonwagenkampen die in de jaren zeventig werden

gevormd, waren moeilijk toegankelijk voor handhaving en verwerden

tot vrijplaatsen voor allerlei criminaliteit. In de regionale woonwagen-

kampen concentreerden zich problemen en spanningen vanwege

overbevolking en massawerkloosheid. Vaak waren ze afgelegen en

heerste onder de bewoners ervan afkeer van alles wat met de overheid

en het beleid van de burgermaatschappij te maken had. Van deze

omstandigheden konden de criminele elementen onder de woonwa-

genbewoners profiteren.

Een voorbeeld van zo’n criminele groepering die vooral uit ‘kampers’

bestond, is de zogenoemde Kempenbende. Die telde in de jaren

zeventig ruim vijftig leden en pleegde zo’n tweehonderd bedrijfsinbra-

ken en overvallen. Het begon met textiel en leren kleding, later werden

radio- en televisiezaken, juweliers en antiekwinkels beroofd. Autodief-

stal is een ander type delict dat geassocieerd werd met de woonwagen-

wereld. Diezelfde Kempenbende, bijvoorbeeld, had tussen 1977 en

1979 niet alleen voor zo’n f 10 miljoen aan spullen buitgemaakt met

overvallen, maar ook tweehonderd BMW’s en Mercedessen gestolen.

Deze vorm van criminaliteit (met een nadrukkelijk verband met de

onderkant van de legale autobranche) komt in Noord-Brabant (en in

Limburg) vaker voor dan gemiddeld in Nederland (Spapens 2008;

Moerland & Boerman 1999, p. 55; Spapens & Fijnaut 2005).

De kranten in Brabant, en trouwens in heel Nederland, berichtten

onophoudelijk over het ongebreidelde geweld, de omvangrijke buit en

doi: 10.5553/JV/016758502017043002004



Cultureel erfgoed én crimineel probleem: over de subcultuur van woonwagenbewoners 65

vooral de ogenschijnlijke onaantastbaarheid van de bende. Het ont-

brak de politie aan geschikt materieel en aan mankracht.

‘Het navrante van de nachtelijke criminaliteit in Zuidoost Brabant is dat

iedereen weet wie de daders zijn. De politie kent ze zelfs bij naam, maar

kan niets beginnen (…). Het is een publiek geheim, dat het merendeel van

die daders gezocht moet worden in bepaalde woonwagencentra, waar een

politieoptreden door de publieke opinie al gauw wordt geïnterpreteerd als

een razzia.’6

De toenmalige minister Van Agt deelde de Kamer mee dat ‘zulke acties

vermeden zouden worden’, schreef De Telegraaf in een retrospectief

op 22 juni 1985.

Medio jaren tachtig maakten kopstukken uit het Brabantse milieu –

onder hen ook woonwagenbewoners – de overstap naar de import van

verdovende middelen, onder meer cocaïne. De vraag in de Randstad

groeide explosief en de Brabantse criminelen hadden als voormalige

smokkelaars investeringskapitaal, smokkelexpertise en buitenlandse

criminele contacten bij wie ze de drugs konden afzetten (Moors & Spa-

pens 2017).7 Vanaf eind jaren tachtig, na de strafbaarstelling van 3,4-

methyleendioxymethamfetamine (MDMA), kwam de fabricage van xtc

in clandestiene laboratoria in Zuid-Nederland en het Belgische grens-

gebied snel op gang (Weijenburg 1996, p. 139; Spapens 2006). Het

zwaartepunt van de synthetische-drugsproductie kwam in de regio te

liggen (KLPD 2005, p. 62). Deze concentratie van kapitaal, netwerk,

faciliteiten en vraag maakte dat de Brabantse criminelen, dankzij de

handel in partypillen en de bijbehorende productie, de mogelijkheid

kregen om zich tot mondiale spelers te ontwikkelen.

Een cruciale ontwikkeling voor de gelegenheidsstructuur van zware en

georganiseerde misdaad in Noord-Brabant was sinds eind jaren tach-

tig de introductie van de inpandige wietteelt. Dit had, door de relatieve

arbeidsintensiviteit van het kweken, knippen en drogen van planten

en de zeer lage instapdrempel, tot gevolg dat veel mensen – onder hen

tevens criminele woonwagenbewoners (Bovenkerk 2001) – in de ‘wiet-

industrie’ verzeild raakten, ook al vertekenen labeling-effecten ver-

moedelijk het beeld, omdat de politie met regelmaat grote zoekacties

6 ‘Terreur in Kempen. Nachtelijke strijd tussen politie en onderwereld’, Eindhovens Dagblad
13 oktober 1977.

7 Kamerstukken II 1995/96, 24072, 17, p. 20.
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uitvoerde op woonwagencentra. Zonder uitzondering trouwens wer-

den er kwekerijen gevonden, maar dit zoeken en vinden leidde tegelij-

kertijd natuurlijk tot een asymmetrische vergroting van de pakkans. In

1998 constateerde de politie dat alle grote criminelen in de regio ofwel

van xtc waren overgestapt op wietteelt, ofwel wiet en pillen combi-

neerden. Het rapport De wereld achter de wietteelt liet zien dat een

hennepnetwerk tot bloei was gekomen (Spapens e.a. 2007).

De erkenning dat criminele woonwagenbewoners zich danig manifes-

teerden in de georganiseerde (drugs)criminaliteit is sinds de jaren

tachtig een ‘lastig punt’ in het overheidsbeleid (Nationaal Dreigings-

beeld zware en georganiseerde criminaliteit (NDB) 2008; NDB 2012;

Van Leiden e.a. 2014; Spapens 2006). Harde cijfers over het aantal en

aandeel woonwagenbewoners in de (Brabantse) georganiseerde mis-

daad ontbreken. En of ze verhoudingsgewijs vaker crimineel zijn dan

‘de gemiddelde Nederlander’ is maar de vraag. Over hun betrokken-

heid als zodanig bestaat evenwel geen twijfel.

Op de vraag hoe die betrokkenheid verklaard kan worden, is geen sim-

pel antwoord te geven. Een duidelijke risicofactor is sociale uitsluiting,

gekoppeld aan een subcultuur die de goegemeente als deviant ziet:

een extended family of een familieclan waarbinnen sprake is van cri-

mineel gedrag, gepaard aan een afkeer van gezag of van de overheid in

het algemeen. Op de regionale woonwagencentra woonden generaties

van dezelfde families bij elkaar. In slechte woonomstandigheden, rela-

tief geïsoleerd ten opzichte van de rest van de samenleving, maar

intern hecht (hoewel dat zware conflicten tussen en binnen families

onderling niet uitsloot). Woonwagenfamilies trouwden vrijwel altijd

‘onder ons’. Kinderen zijn belangrijk in de reizigerscultuur en staan

ook in die zin centraal dat ze van alles meekregen uit het leven van

hun ouders, grootouders en buurfamilies, wat ze vermoedelijk beter

(nog) niet hadden kunnen opmerken. De reizigersfamilies ervoeren

vanaf de jaren zeventig almaar scherper dat er over hen werd beslist,

niet met hen werd gesproken en dat ze ‘buiten de orde’ waren

geplaatst. In toenemende mate gedroegen ze zich ook zo: een complex

en gelaagd proces van etikettering trad op (Besemer e.a. 2013; Farring-

ton & Murray 2014). Sommige woonwagenbewoners zagen (kleine)

criminaliteit niet als ‘fout’, maar als een overtreding van regels die de

burgermaatschappij hun eenzijdig had opgelegd (Khonraad 2000). Het

gaf status binnen hun gemeenschap, de aura van rebelsheid, om die

burgermaatschappij te slim af te zijn, handhaving en hulpverlening te
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omzeilen of zich ertegen te verzetten (Van der Poel 1998; Cottaar e.a.

1996, p. 14). Berucht is bijvoorbeeld het in brand steken van het

gemeentehuis van Waalre, waaraan volgens de media een conflict tus-

sen bewoners van een woonwagenkamp en de gemeente ten grond-

slag lag.8

Een subcultuur sluit in en dat geeft invloed. Vrijwel alle vormen van

georganiseerde criminaliteit vragen om samenwerking en samenwer-

kingspartners worden vaak gezocht in de directe sociale omgeving

(Spapens 2012). Wie tot ‘ons soort mensen’ behoort, uit een vergelijk-

bare traditie stamt, dezelfde vijand heeft, is te vertrouwen. En vertrou-

wen is een schaars goed. Woonwagenbewoners hebben hun subcul-

tuur succesvol benut, zoals een aantal onderzoeken onderstreept

(Huisman & Jansen 2012; Kruisbergen e.a. 2012): loyaliteit wordt er

bereikt door de (intergenerationele) overdracht van het beeld dat men

als groep tegenover de buitenwereld staat. Sterke sociale verbanden –

dikwijls familiebanden – van mensen die elkaar vertrouwen, zich op

elkaar aangewezen voelen en elkaar moeten beschermen omdat de

maatschappij hen als groep apart heeft gesteld, maken de subcultuur

sterk. Die wordt geladen met een (gewelddadige) reputatie en een

krachtige zwijgcultuur. Vrijwel niemand komt ertussen, zelfs niet de

criminelen met wie wordt samengewerkt die niet van het kamp

afkomstig zijn (Moors & Spapens 2017, p. 134-140). En vrijwel nie-

mand komt er makkelijk van los. Vermoedelijk geldt dat nog sterker als

criminaliteit een onmiskenbaar onderdeel van die subcultuur vormt.

Uittreden betekent doorgaans dat emotionele en vertrouwensbanden

worden doorgesneden. Uittreders worden paria’s binnen hun eigen

extended family en raken bovendien macht, aanzien en inkomen kwijt

(Bovenkerk 2011, p. 172-207).

Werken aan sociale stijging en criminaliteitsbestrijding

De betrokkenheid van woonwagenbewoners bij criminaliteit vormde

in de jaren tachtig een van de redenen voor de lancering van een lan-

delijk beleid om de grote regionale kampen af te bouwen (deconcen-

tratie) en de bewoners ervan met dwang en verleiding te bewegen om

naar kleine locaties te verhuizen, waar ze bovendien werden veronder-

8 ‘Onderzoek aanslag gemeentehuis Waalre beëindigd’, NRC.nl 29 juni 2015.
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steld gemakkelijker te kunnen integreren. Dit beleid schiep zijn eigen

monsters, temeer omdat van een ‘sociale agenda’ feitelijk geen sprake

was. De voornaamste zorg destijds, zo vertellen woonwagenwerkers

(in de jaren zeventig en tachtig een subdiscipline van het welzijnswerk

in sommige gemeenten), was zo min mogelijk heibel en de mensen

rustig houden: gladstrijken en pappen en nathouden. En als er dan

stevig moest worden ingegrepen, dan gebeurde dat met groot machts-

vertoon van ME-pelotons of zelfs het leger.

Er was ook wel echt wat aan de hand in de Brabantse woonwagenwe-

reld. In hun contacten met collega’s elders in Nederland constateer-

den woonwagenwerkers dat de wijdverbreide armoedeproblematiek

onder reizigersfamilies in Brabant nadrukkelijk verweven was met

ervaren achterstelling en criminaliteit:

‘Dit manifesteerde zich hier veel heftiger. Elders hadden veel mannen en

vrouwen een baan en gingen meer kinderen naar een reguliere basisschool

en het voortgezet onderwijs. Nou, dat hadden we hier niet.’

Bovendien was de alertheid vanuit de overheid op deze schrijnende

‘multiproblematiek’ minimaal:

‘Zij zaten meer op de lijn van gedogen en rustig houden of na jarenlang

gedogen onrealistisch keihard aanpakken.’

De woonwagenwerkers verdeelden in de praktijk hun criminele doel-

groep in drie ongeveer gelijke delen. Die verdeling liep dwars door de

meeste families heen. De middengroep bestond uit mensen die nooit

echt voor een criminele carrière hadden gekozen: het was voor hen

een manier (geweest) om aan de kost te komen. Dat lag anders bij een

kern van zware criminelen, de bovengroep: vaak waren zij intelligent

en straatwijs, goed verzorgd en communicatief vaardig. Aan de onder-

kant zaten de onverbeterlijke losers: mensen die onmogelijk meer uit

de problemen konden komen waar ze in terecht waren geraakt. Dik-

wijls waren ze sociaal en/of verstandelijk beperkt. Criminaliteit was

voor hen een gewoontepatroon, een manier van overleven.

Bij die middengroep zagen de woonwagenwerkers dikwijls kansen op

verbetering, want mensen uit die middengroep konden en wilden vaak

wel anders. De deconcentratie zagen zij als een manier om een nieuwe
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weg in te slaan en mogelijk hun kinderen uit de criminaliteit en verloe-

dering te houden. Daar zou de ‘sociale stijging’ moeten beginnen.

Uitgangspunt was dat de woonwagenbewoner niet bestaat. Bij de

selectie van families en bewoners die naar bepaalde kleine locaties

moesten verhuizen, hanteerden gemeenten in eerste instantie echter

geen inhoudelijke criteria. Wat ze deden was ‘gewoon het lijstje langs-

lopen en na elke acht gezinnen knippen’. Of gezinnen bij elkaar pasten

en wat er speelde binnen gezinnen was geen issue, terwijl daar nu juist

de sleutel lag om ze te begeleiden naar en te ondersteunen bij het

voorkomen van criminele aanwas en recidive enerzijds en het opbou-

wen van een nieuw leven met onderwijs en werk anderzijds.

De woonwagenwerkers probeerden de enorme diversiteit onder

woonwagenbewoners zichtbaar te maken. Daartoe moesten zij de

mensen echt leren kennen, inzicht krijgen in hun wensen en mogelijk-

heden. Langs verschillende scheidslijnen waren groepen mensen te

onderscheiden – soms dwars door families heen. Dat had te maken

met karakter, het vermogen en de wil om te veranderen, en met hun

eigen beeld van de toekomst.

In essentie ging het volgens de woonwagenwerkers om wat tegen-

woordig de ‘meervoudige aanpak’ is gaan heten:

‘Natuurlijk moet je handhaven, maar bied mensen ook perspectief. Bied ze

keuzes, bied ze een kans om dat diploma te halen – misschien met heel

andere dan de reguliere programma’s.’

Velen zagen de mogelijkheden misschien niet om ‘op de normale

manier een toekomst op te bouwen’, dus moest er maatwerk worden

geleverd: wat waren de kansen voor deze ene man, vrouw, zoon, doch-

ter? En als dat voor de vaders en moeders een stap te ver bleek, dan

waren zij dikwijls toch aanspreekbaar op de toekomst voor hun kinde-

ren. Profiteren van goede voorbeelden en het stimuleren van ‘positief

eigenbelang’:

‘De eerste jongere die ik hier een vrachtwagen op kreeg met een chauf-

feursdiploma, leidde ertoe dat allerlei anderen – nee, zeker niet allemaal –

dat ook wilden.’?

‘Zoals overal, hebben wij natuurlijk ook woonwagenmensen ontmoet, die

“nooit” zouden veranderen. Maar gelukkig grepen ook veel mensen wel de

doi: 10.5553/JV/016758502017043002004



70 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 2, 2017

kansen en hebben zij zich ontwikkeld, hele stappen gemaakt. Waar het

goed mee ging – ook met hun kinderen. Waar we “keuzes” voor hebben

kunnen creëren.’

Opnieuw naar een ‘meervoudige aanpak’

De overheid maakt sinds een paar jaar werk van de bestrijding van

ondermijnende criminaliteit. Een aansprekend maar vaag begrip dat

verwijst naar de vervlechting van onder- en bovenwereld en de maat-

schappelijke inbedding van georganiseerde criminele netwerken. Een

integrale repressieve aanpak is daar niet tegen opgewassen, zoals Pie-

ter Tops en Jan Tromp betogen in hun analyse van ‘de achterkant van

Nederland’ (Tops & Tromp 2017). Het effect ervan is tijdelijk, zonder

actie in de richting van de omgeving, die meedoet of zwijgt en zich

althans niet afkeert of actief afwijst. Persistentie van criminaliteit wijst

op een breder sociaal vraagstuk en dat vergt een meervoudige aanpak:

‘De idee is dat gestrengheid en empathie hand in hand gaan. Je laat als

overheid de grote jongens niet ongemoeid. Regels worden strikt gehand-

haafd. Tegelijk worden mensen met serieuze problemen ondersteund. Posi-

tieve krachten in de wijk worden aangemoedigd en geholpen.’ (Tops &

Tromp 2017, p. 244-245)

Een aanpak die ‘de charme heeft van de logica en het ongemak van

een ingewikkelde uitvoering’ (Tops & Tromp 2017, p. 246).

Deze laatste disclaimer bleek ook in het woonwagenwerk maar al te

waar, in een aantal opzichten zelfs. Het is moeilijk om bij de kern te

komen, de verhalen te leren kennen, simpelweg in het ‘sociale weefsel’

van een (buurt)gemeenschap door te dringen en letterlijk binnen te

komen. Dat vergt multidisciplinair werken, het samenbrengen van

veel soorten vakmanschap en beleidsmakers die willen luisteren naar

wat professionals op de werkvloer dagdagelijks aan informatie verza-

melen. In de jaren zeventig en tachtig was dat al evenzeer aan de orde

als nu. Dat betekende netwerken en samenwerken met een uitgebreid

scala aan ketenpartners, van onderwijs tot jeugdhulpverlening en van

gemeenteambtenaren tot bedrijfsleven.
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‘Maar die instellingen waren eigenlijk als woonwagenbewoners. Net zo

gesloten, ze hadden nooit te maken gehad met woonwagenbewoners, kwa-

men niet naar de bewoners toe.’

De roep om een outreachende manier van werken die vandaag de dag

weer klinkt, sprak destijds in de jaren tachtig evenmin vanzelf. Toch

was het de enige manier:

‘[I]k stapte er net zo naar binnen als in iedere andere wijk waar ik gewerkt

had. Zeker niet zozeer van “Oh, ik treed nu een aparte cultuur of andere

wereld binnen en ga iets spannends doen”, maar om iets te doen aan

schrijnende problemen, aan achterstandsituaties. Dat was ook bijna je roe-

ping om die te verkleinen. Ze hebben minder kansen gehad, ze worden niet

door de samenleving geaccepteerd, ze hebben slechter onderwijs en heb-

ben geen mogelijkheden zich op een goede manier te ontwikkelen. Dát

was meer de insteek, dan als een non de mensen te willen bekeren.’

Er waren altijd woonwagenbewoners, ook mensen met een crimineel

verleden, die wel vooruit wilden en weg uit hun soms ook beklem-

mende gesloten cultuur – waar zo’n wens niet hardop uitgesproken

kon worden. De woonwagenwerkers fungeerden als het kanaal waar-

langs ze hier wel over konden praten, hulpverleners met wie ze zaken

konden doen.

Dat is lastig werk, zeker in conflictsituaties waarin overheden, handha-

vers en woonwagenbewoners professionals bijna als vanzelf onder

druk zetten en hiermee hun onafhankelijke positie en professionele

rol in de waagschaal stellen. In zo’n situatie integer blijven én maat-

werk blijven leveren én als vakman blijven kijken naar de mensen voor

wie je (net als al die andere vakmensen in de keten) bezig bent, is geen

sinecure. De uitvoering is niet alleen lastig, maar vergt ook een heel

lange adem. Hoe beleidsmakers en woonwagenwerkers zijn omgegaan

met (soms ook criminele) woonwagenbewoners en hun gesloten

gemeenschap blijft ook in dat opzicht interessante casuïstiek. ‘Blijf

bedenken dat wat in decennia aan scheefgroei is ontstaan’, waarschu-

wen Tops en Tromp, ‘niet op een achternamiddag kan worden recht-

gebogen’ (Tops & Tromp 2017, p. 246).
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Criminele families in Noord-
Brabant

Over generatie-effecten in de zware criminaliteit

H. Moors en T. Spapens *

Noord-Brabant en georganiseerde criminaliteit: vrijwel dagelijks staan

er stukken over in de krant. Over opgerolde hennepkwekerijen, aange-

troffen drugslaboratoria of opslagplaatsen van chemicaliën, dumpin-

gen van chemisch afval in het buitengebied, bedreigingen van wet-

houders of burgemeesters, infiltratie van criminelen in de lokale poli-

tiek, en over hoe dicht onderwereld en bovenwereld soms op elkaar lij-

ken te zitten. De vraag die vaak wordt gesteld, is waarom deze proble-

matiek zich nu juist in Noord-Brabant zo pregnant lijkt voor te doen.

Hangt dat samen met de getroebleerde geschiedenis van de regio en

een specifieke cultuur die hieruit is gegroeid? De Brabander zou tegen-

draads zijn, weinig ophebben met gezag en zwijgen omwille van het

‘ons kent ons’. En op die voedingsbodem zou de misdaad goed

gedijen.

Wie spreekt met politiemensen – en hetzelfde geldt voor anderen die

er beroepsmatig mee van doen hebben – hoort vaak het verhaal dat

sleutelrollen in het zwaremisdaadmilieu overgaan van vader op

(schoon)zoon. Vervolgens passeren allerlei familienamen de revue om

die bewering kracht bij te zetten. Toen Florike Egmond begin jaren

negentig haar studies over de Nederlandse plattelandsbendes in de

zeventiende en achttiende eeuw publiceerde en met naam en toe-

naam de criminelen beschreef die uit haar archiefonderzoek naar

voren kwamen, vertelden rechercheurs die zich bezighielden met de

opsporing van zware criminaliteit dat diezelfde namen hun nog steeds

bekend in de oren klonken.

* Drs. Hans Moors is partner van advies- en onderzoeksbureau EMMA, Experts in Media en
Maatschappij, in Den Haag. Prof. dr. Toine Spapens is hoogleraar criminologie aan Tilburg
University.
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Deze constatering vormde het startpunt van ons onderzoek, dat

onlangs in boekvorm verscheen (Moors & Spapens 2017). Klopt het

inderdaad dat criminele familienetwerken decennialang in stand blij-

ven? En als dat zo blijkt te zijn, hoe moet dit generatie-effect dan wor-

den verklaard? Vanuit een cultuurhistorisch perspectief wilden we

meer inzicht krijgen in de specifieke achtergronden van de zware mis-

daad in Noord-Brabant en de (criminele) ontwikkelingen binnen cri-

minele families in deze provincie. Vanuit een criminologisch perspec-

tief analyseerden we de intergenerationele overdracht van delinquent

gedrag in zeven families die al ver vóór de Tweede Wereldoorlog in

Noord-Brabant woonden.1

We selecteerden die families op grond van het feit dat ze minstens één

lid hebben voortgebracht dat een leidende rol heeft gespeeld in een

crimineel samenwerkingsverband. De sociaaleconomische en cultu-

rele achtergrond was voorts een criterium, maar ook de (veronder-

stelde) beschikbaarheid van archiefbronnen, net als de verdeling over

de provincie en over stad en platteland. Vervolgens hebben we – van-

uit de generatie van dit criminele kopstuk – zowel terug- als vooruitge-

keken in hun familiegeschiedenissen: hadden hun (groot)ouders en/of

(klein)kinderen criminele antecedenten én waren zij ook betrokken bij

de zware misdaad in Noord-Brabant?

Intergenerationele overdracht van criminaliteit is binnen de crimino-

logie een onderwerp waarvoor de laatste jaren steeds meer aandacht

is, ook in Nederland (Bijleveld & Wijkman 2009; Van de Rakt 2011;

Besemer 2012). Maar het verband tussen generatie-effecten en georga-

niseerde criminaliteit is tot dusverre onderbelicht gebleven. Ons

onderzoek begon daarom met een uitvoerige literatuurstudie naar

generatie-effecten in relatie tot georganiseerde criminaliteit. Hierin

bespreken we de uiteenlopende risicofactoren, waarvoor empirisch

bewijs voorhanden is dat die kunnen bijdragen aan de kans dat

iemand (specifiek) crimineel gedrag zal vertonen en waarvan plausibel

is dat die intergenerationeel ‘overdraagbaar’ zijn. Die risicofactoren

spelen op verschillende niveaus. De gepleegde strafbare feiten per

generatie zijn in ons onderzoek de afhankelijke variabele en de risico-

factoren op het niveau van de persoon, het gezin, de sociale omgeving

1 Families van migranten die zich tegenwoordig schuldig maken aan vormen van georgani-
seerde en zware criminaliteit, maar die zich pas in de jaren zestig of zeventig in Noord-
Brabant hebben gevestigd, vielen om pragmatische redenen buiten onze selectie. De con-
sequentie is dat de rol van migrantenfamilies in de Brabantse zware misdaad in dit artikel
(en in ons boek) onderbelicht blijft.
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en de criminele gelegenheidsstructuren hanteren we als verklarende

variabelen (Moors & Spapens 2017, p. 21-44). Verderop in dit artikel

volgt een beknopte weergave van de bevindingen.

Het onderzoek bestond voorts uit een media-analyse en er is uitvoerig

archiefonderzoek verricht om de (criminele) familiegeschiedenis over

ten minste drie (en soms meer) generaties in kaart te brengen. Verder

zijn dossiers van afgesloten opsporingsonderzoeken en antecedenten

(geregistreerde delicten: gerechtelijke dossiers en HKS) geanalyseerd.

Een rijke bron zijn ook de interviews met politiemensen, reclasserings-

en welzijnswerkers, die vanaf de jaren zeventig betrokken zijn geweest

bij de aanpak van criminele families.

Deze werkwijze leidt uiteraard tot een specifiek beeld en beschrijft de

betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit van een specifieke

populatie. Uitgangspunt was immers de selectie vooraf van zeven

families, niet een statistisch representatieve dwarsdoorsnede van de

Noord-Brabantse bevolking. Het onderzoek was ook expliciet niet

bedoeld om cijfermatige uitspraken te doen over de mate waarin

generatie-effecten zich voordoen. Het is te typeren als een meervou-

dige gevalsstudie, gebaseerd op kwalitatieve onderzoeksmethoden,

bedoeld als verkenning van het fenomeen ‘criminele families’ in

Noord-Brabant (Moors & Spapens 2017, p. 13-18).

Drie vragen proberen we in dit artikel te beantwoorden. Hebben we te

maken met een specifieke ‘Brabantse context’, een voedingsbodem

voor georganiseerde criminaliteit? Is er sprake van intergenerationele

overdracht in Brabantse criminele families? En waar wordt die door

verklaard?

Een typisch Brabantse voedingsbodem?

De criminele bezigheden van de zeven families weerspiegelen tot op

zekere hoogte de ontwikkeling van de zware misdaad in Noord-Bra-

bant. Opmerkelijk is echter het vrijwel ontbreken van betrokkenheid

bij de grootschalige naoorlogse goederensmokkel, die vaak wordt

gezien als een basis voor de moderne vormen van georganiseerde cri-

minaliteit. Ook was maar een enkeling actief met de illegale stokerij

van alcohol. De criminele kopstukken in de families blijken eerst en

vooral vanuit vermogens- en geweldscriminaliteit te zijn overgestapt

op drugshandel en daarna op de xtc-productie en wietteelt. Slechts
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een enkeling wist de oversteek naar de bovenwereld te maken en dan

vaak nog maar tijdelijk. Het is echter belangrijk om te realiseren dat de

grootschaligheid en het internationale karakter van de georganiseerde

misdaad in Noord-Brabant pas in de jaren negentig zijn ontstaan en

dus van veel recentere datum zijn dan we vaak denken (Moors & Spa-

pens 2017, p. 71-86).

Het roept toch de vraag op of de autochtone Brabantse criminele

families zich konden profileren omdat er in deze regio sprake is van

een mix van situationele factoren die anders dan elders in elkaar gre-

pen. Sommige historici beweren dat dit het geval is. Ter verklaring wij-

zen ze op een specifiek gevoel van verweesdheid. Want lange tijd had

Brabant er niet bij gehoord in staatkundig, politiek, maatschappelijk

en religieus opzicht. Die ervaring van opgelegd isolement, gecombi-

neerd met de daadwerkelijk tamelijk geïsoleerde ligging van veel Bra-

bantse dorpen, uitte zich in een naar binnen gerichte cultuur, waarin

mensen voor zichzelf opkomen, hun eigen zaakjes regelen, en waar

niet de overheid maar familieverbanden de voornaamste bron van

vertrouwen vormen.2

Voor deze redenering is beslist wat te zeggen. Vanaf het midden van de

zestiende eeuw tot voorbij het eerste kwart van de achttiende eeuw

was het gebied dat we nu Noord-Brabant noemen vrijwel onafgebro-

ken het toneel van oorlogsgeweld, verwoesting en armoede – een strijd

die de Brabanders eigenlijk niet aanging (Adriaenssen 2007). Het was

daarvoor al een regio geweest met ingewikkelde, onduidelijke lokale

grenssituaties en jurisdicties, en waar steden in een machts- en com-

petentiestrijd verwikkeld waren. Als onvolwaardig deel van de Repu-

bliek der Verenigde Nederlanden bleef Brabant een bufferzone waar

decennialang de oorlogsdreiging niet week en militaire huurlingen van

uiteenlopende herkomst het platteland bleven afschuimen om in leef-

tocht te voorzien. Plattelandsbendes konden in de regio vaak jaren

ongestraft hun gang gaan. De armoedige leefomstandigheden zorgden

voor een gestage aanwas van paria’s en vreemdelingen (Van den

Eerenbeemt 1968; Bird 2007). Er was ruim plek om te schuilen.

Tot in het begin van de negentiende eeuw was het justitieel en politi-

eel gezag lokaal georganiseerd, zonder uniformiteit en getalsmatig erg

beperkt, zowel op het platteland als in de steden (Egmond 1989). Poli-

tiek had het toenmalige Staats-Brabant weinig in de melk te brokke-

2 Bijv. Gerard Rooijakkers, geciteerd in Tromp 2015.
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len. Dat hing tevens samen met het feit dat katholieken geen over-

heidsfuncties mochten vervullen. Het katholicisme was en bleef de

dominante religie van de Brabanders, maar was van 1648 tot 1795 offi-

cieel een tweederangs religie, die niet in het openbaar mocht worden

beleden. Dat moest in die periode clandestien gebeuren. Hoewel het

beeld van frontlijn, wingewest, vrijplaats en schuurkerkenland minder

zwart-wit is dan het vaak wordt verteld, blijft staan dat veel Braban-

ders zich slachtoffer voelden van keuzes die ‘boven de rivieren’ en

over hun hoofden heen werden gemaakt (Christ 1984; De Bruijn 1996).

Wijkt Noord-Brabant daarmee erg af van andere gebieden in Neder-

land? Plattelandsbendes waren in de zeventiende en achttiende eeuw

in heel Europa een plaag en ze waren in ons land ook gebaseerd in bij-

voorbeeld Overijssel (Egmond 1994). Die provincie kende echter niet

de oorlogshistorie van Noord-Brabant en werd als integraal deel van

de Republiek ook nooit behandeld zoals Staats-Brabant. Voor Limburg

gaat daarentegen wel grotendeels eenzelfde verhaal op. De criminele

historie van die provincie lijkt dan ook sterk op die van Noord-Bra-

bant. Ook hier lijken de grensligging, het ervaren isolement ten

opzichte van de Republiek, het Koninkrijk en de dominante invloed

van de calvinistische Nederduits-gereformeerde kerk belangrijke fac-

toren te zijn.

In Noord-Brabant ontstond historisch gezien een configuratie van

armoede, relatief isolement en politieke, sociale en religieuze uitslui-

ting, die aangrijpingspunten bood voor de ontwikkeling van criminele

subculturen waarin mensen meededen of zwegen (zie ook de bijdrage

van Klerks in dit nummer). Wantrouwen jegens de overheid is er nog

steeds, niet alleen bij criminelen, maar van oudsher bij veel Braban-

ders, met name op het platteland. Het gaat echter te ver om dit als een

specifiek Brabants trekje te beschouwen. Vrijwel overal in van oor-

sprong relatief geïsoleerde, gesloten gemeenschappen en subculturen

binnen en buiten Nederland is zo’n attitude jegens overheidsgezag

merkbaar. Typisch Brabants is het niet, maar het heerst daar wel al erg

lang en wortelt er diep in de geschiedenis. En in de manier waarop die

geschiedenis altijd nog wordt verteld (Moors & Spapens 2017,

p. 144-146).

De grensligging was in de loop der jaren eveneens een cruciale factor.

Dat begon met de plattelandsbendes en toen die waren beteugeld,

bood de grens de gelegenheid voor grootschalige smokkel naar België.

In de jaren negentig ontstonden ‘grensregionale’ criminele samenwer-
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kingsverbanden, die nog altijd profijt trekken van het feit dat de lands-

grens een barrière vormt voor de opsporingsinstanties (zie ook het

artikel van De Middeleer & De Ruyver in dit nummer). Uiteraard werd

er ook in de oostelijke provincies over de Duitse grens gesmokkeld,

maar in die overwegend dunbevolkte gebieden nooit op dezelfde

schaal als in het zuiden. Opnieuw lijkt Noord-Brabant in dat opzicht

wél op Limburg.

Criminele carrières en generatie-effecten

Wanneer we kijken naar de antecedenten van de zeven families (over

ten minste drie generaties), dan is direct duidelijk dat van criminele

families gesproken kan worden. Het plegen van strafbare feiten is bij

de meerderjarige mannen, maar ook bij de meeste vrouwen, over de

generaties heen namelijk een constante factor. Een zorgelijke conclu-

sie, want uit de criminologische literatuur is bekend dat een criminele

moeder een nog grotere impact heeft op het ontstaan van delinquent

gedrag bij de kinderen dan alleen een vader met antecedenten (Besjes

& Van Gaalen 2008; Bijleveld & Wijkman 2009).

Tegelijkertijd is het niet zo vanzelfsprekend dat de volgende generatie

ook weer ‘groot’ wordt in de georganiseerde misdaad. Slechts in twee

families treffen we dat aan. In twee andere families is sprake van doch-

ters die een relatie hebben, of hadden, met een persoon die als een

echte ‘misdaadondernemer’ gekwalificeerd kan worden. Een relatie-

breuk – en de kans daarop is groot – betekent dan tevens het einde van

de ‘overdracht’. In nog twee andere families moeten de ontwikkelin-

gen worden afgewacht: de kinderen opereren onder de vleugels van

hun vader, of zijn nog te jong.

Vermogenscriminaliteit en geweld vormen in alle families een con-

stante en tevens de start van de criminele carrières. Dit soort misdaad

nam soms grootschalige vormen aan. Zo waren diverse families in de

jaren zeventig op een of andere manier betrokken bij de beruchte

Kempenbende. Toen de drugshandel zich begon te ontwikkelen tot

een lucratieve nieuwe misdaadmarkt zijn de families daar langzaam

maar zeker in gerold – zij het pas betrekkelijk laat, medio jaren tachtig.

De internationale ‘doorbraak’ volgde in de jaren negentig met de

opkomst van xtc. Vijf criminele kopstukken in de zeven families ont-

wikkelden zich ofwel tot groothandelaars in xtc-pillen en lieten die ook
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in hun eigen laboratoria of in opdracht produceren, ofwel waren er

kleinschalig dan wel op grotere afstand bij betrokken. Behalve xtc

heeft de wietteelt vanaf het midden van de jaren negentig de families

de gelegenheid gegeven om hun activiteiten te verleggen of te verbre-

den. Waar de intergenerationele overdracht van misdaadondernemer-

schap is gelukt, zien we dat de (schoon)zonen zich vooral op wietteelt

richten en dat ze hun criminele samenwerkingsverbanden zelfstandig,

met generatiegenoten, hebben opgezet (Moors & Spapens 2017,

p. 87-116).

Intergenerationele overdracht: persoonsfactoren

Uit het literatuuronderzoek onderscheidden we op het niveau van het

individu verschillende plausibele risicofactoren voor intergeneratio-

nele overdracht van criminaliteit, zoals gewelddadig gedrag, midde-

lengebruik en een laag opleidingsniveau. Deze factoren herkennen we

in alle zeven families, maar voor degenen die het uiteindelijk ‘maken’

in de georganiseerde criminaliteit is het beeld genuanceerder.

Antisociaal, agressief gedrag en middelengebruik spelen in de families

door de generaties heen. Een misdaadondernemer moet zichzelf ech-

ter ook in de hand kunnen houden. Een zware drank- of drugsversla-

ving, afspraken niet nakomen, vertrouwen schaden en bij de minste of

geringste tegenslag zakenpartners of medewerkers gaan bedreigen of

erger dragen niet bij aan duurzaam succes. Dat neemt niet weg dat

instrumenteel gebruik van geweld en intimidatie natuurlijk ook een

onmisbaar onderdeel is van georganiseerde criminaliteit (Moors &

Spapens 2017, p. 21-30). Het formele opleidingsniveau is in vrijwel alle

families in alle generaties gemiddeld zeer laag te noemen. Daar staat

tegenover dat iets als ‘nauwelijks twee woorden over de grens spreken’

een internationale drugscarrière zeker niet in de weg staat. Dom zijn

de succesvolle misdaadondernemers niet. Zij moeten immers crimi-

nele activiteiten kunnen organiseren, goed kunnen rekenen, vooruit-

zien, winst draaien en uitvoerend personeel aan zich kunnen binden.

Hun capaciteiten komen voorts tot uitdrukking in het feit dat ze

invloed en gezag kunnen uitoefenen. Regelmatig worden ze geken-

schetst als ‘alternatieve burgemeesters’ van hun buurt of woonwagen-

kamp die anderen met raad en daad bijstaan en als woordvoerder

richting de instanties optreden.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002005



82 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 2, 2017

Het runnen van een crimineel samenwerkingsverband dat succesvol is

in de drugshandel en -productie vergt nogal wat capaciteiten. Net als

bij de meeste legale ondernemingen gaat het om intellectuele vermo-

gens, sociale vaardigheden en discipline. Die capaciteiten zijn niet

zomaar overdraagbaar. Het leidinggevend potentieel van vrouwen

wordt zo op het oog niet benut. Hoewel zij zich in criminele samen-

werkingsverbanden beslist niet onschuldig gedragen, zoals blijkt uit

hun antecedenten, zijn het steeds de mannen die de zaken aansturen

(Moors & Spapens 2017, p. 87-104). Als de overdracht mislukt, komt

dat om te beginnen omdat de kinderen simpelweg de kwaliteiten mis-

sen, of omdat er alleen maar dochters worden geboren. Een ‘misdaad-

universiteit’ bestaat niet en ook iemand met de juiste talenten en com-

petenties zal het ‘vak’ in de praktijk moeten leren. Gezien het feit dat

we slechts in twee families kunnen constateren dat de volgende gene-

ratie ook weer ‘groot’ is in de georganiseerde criminaliteit, heeft de

vader kennelijk maar in beperkte mate invloed op dat leerproces

(Moors & Spapens 2017, p. 118-122).

Gezinsfactoren

Van risicofactoren op het niveau van het gezin, zoals jong vader- of

moederschap, partnerkeuze c.q. slecht ouderschap of huiselijk geweld,

gebrek aan stabiliteit of spanningen, (tijdelijke) afwezigheid van

vaders, imitatie van (groot)ouders, criminele broers of zussen, labe-

ling-effecten en armoedige (fysieke en sociale) leefomstandigheden is

de verklaringskracht lastiger te bepalen. Effecten van deze risicofacto-

ren hebben we soms in beperkte mate, soms niet aangetroffen. Dik-

wijls ontbreekt ook voldoende ‘harde’ informatie. Factoren die er met

name toe lijken te doen, zijn afwijkende normen binnen gezinnen en

differentiële partner- en vriendenkeuze, al zijn ook sporen zichtbaar

van labeling-effecten en de invloed van wat wel een ‘antisocial syn-

drome’ is genoemd (Farrington 1997, p. 363).

De gezinnen in de zeven onderzochte families zijn over het algemeen

gesloten en zorgmijdend en hebben in de loop der tijd effectieve stra-

tegieën ontwikkeld om enerzijds de overheid van zich af te houden en

anderzijds de instanties juist voor hun karretje te spannen en tegen

elkaar uit te spelen. Dat gaat vaak gepaard met intimidatie, of er wordt

een slachtofferrol ingenomen. Bewoners van woonwagenkampen en
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achterstandswijken wijzen bijvoorbeeld op discriminatie, of achter-

stelling door overheidsbeleid, en gebruiken dat vertoog met succes om

eisen te stellen. Ook de dadendrang van gemeenten op het gebied van

sociale stijging van gezinnen en wijkontwikkeling gedurende de jaren

zestig, zeventig en tachtig lijkt die combinatie van profiteer- en ont-

wijkgedrag te hebben gestimuleerd. Kinderen zien uiteraard dat der-

gelijk gedrag, tenminste op korte termijn, effectief kan zijn. De kans

dat ze het overnemen is groot (Moors & Spapens 2017, p. 122-134).

Sociale omgeving en subcultuur

De (sociale) omgeving is bij de onderzochte families om meer redenen

een cruciale factor. Uit de criminologische literatuur kennen we risico-

factoren als een deviante subcultuur, labeling-effecten ten aanzien

van de woonomgeving, differentiële vriendschappen en toegang tot

criminele relaties. De zeven families maakten generaties lang deel uit

van een deviante subcultuur die plaatsgebonden is (een wijk, dorp

of woonwagenkamp) of bestaat uit bloedbanden in weids vertakte

extended families, of allebei tegelijk. Hier wijken gewoonten en gebrui-

ken nogal af van wat de ‘burgermaatschappij’ normaal of fatsoenlijk

vindt. Dit uit zich aan de ene kant in het belang van elkaar kunnen ver-

trouwen en aan de andere kant in een grote mate van ongezeglijkheid

jegens overheden, hulpverleners of bazen in het algemeen, met func-

tioneel gebruik van intimidatie en geweld.

Dit soort opvattingen heeft in gesloten gemeenschappen aantrek-

kingskracht op volgende generaties. Bovendien is de eigen subcultuur

de plek waar de partners worden gezocht en gevonden: ze komen niet

of nauwelijks van ‘buiten’. Daarbij leggen de vrouwen een opmerke-

lijke voorkeur aan de dag voor mannen die al een fors strafblad heb-

ben opgebouwd. Maar ook de mannen kiezen vooral voor partners die

in crimineel of antisociaal opzicht niet brandschoon te noemen zijn.

In hun eigen gezinnen waren er niet of nauwelijks tegenkrachten die

antisociaal, gewelddadig en crimineel gedrag afwezen (Moors & Spa-

pens 2017, p. 134-140). Kennelijk onderschatten we de status en aan-

trekkingskracht die ogenschijnlijk succesvolle criminelen in bepaalde

subculturen hebben. Meer onderzoek naar dergelijke processen is

belangrijk. Niet alleen naar het proces van ‘nieuwe aanwas’, maar ook

naar het proces van ‘uittreden’. Zeker omdat het erop lijkt dat het
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degenen (met name de vrouwen) die uit de spiraal van criminaliteit

weten te breken, dat vooral lukt omdat ze een niet-criminele partner

weten te vinden, die juist niet tot die subcultuur behoort.

Wat voor de partners geldt, zien we ook bij de keuze van vrienden. Zij

zijn eveneens vaak uit het eigen milieu afkomstig, al hoeven ze natuur-

lijk niet per se allemaal crimineel te zijn. Die differentiële vriendschap-

pen (waarbij de vriendschap het individu verandert, omdat hij gedrag

aanleert of overneemt om gedeelde waarden, normen en gedragingen

te handhaven) werken door in het ontwikkelen van het misdaadonder-

nemerschap (Veenstra e.a. 2013; Haynie e.a. 2014). Criminele kopstuk-

ken zoeken hun uitvoerend personeel doorgaans in het sociale net-

werk dat ze van binnenuit en dikwijls al gedurende lange tijd kennen

en vertrouwen. Naarmate de criminele subculturen hechter zijn, biedt

dit vanuit een sociaalnetwerkperspectief ook meer of betere criminele

kansen (Spapens 2012).

De zeven onderzochte criminele families in Noord-Brabant gaan al

lang mee en ze weten zich in hun eigen wereld goed af te schermen.

Hoewel de buitenwereld ze kent en weet dat ze in de misdaad zitten,

blijven cruciale dingen relatief onzichtbaar, niet in de laatste plaats

waar ze met hun geld blijven. Zeker omdat ze vaak geen grote materi-

ele welvaart etaleren in de zin van protserige villa’s, grote luxe en

regelmatige verre vakanties. Veel geld gaat kennelijk op aan een con-

sumptieve levensstijl van ‘feesten en beesten’.

Wat ze vooral onderscheidt, is de materiële en immateriële context

waarin uiteenlopende risicofactoren voor intergenerationele over-

dracht samenvallen. Als kinderen zijn ze vrijwel zonder uitzondering

opgegroeid in gezinnen, sociale netwerken en fysieke omgevingen die

naar binnen gericht zijn en door de buitenwereld van overheden,

instituties en ‘brave burgers’ als ‘anders’ – want ‘niet zoals wij’ – wor-

den beschouwd. Het is een proces van ‘interne gettovorming’ (Lapey-

ronnie 2008): een ervaren uitsluiting en isolement, waardoor deze

gezinnen en families een sterk gevoel hebben ontwikkeld dat ‘ons

soort mensen’ een status aparte heeft.

In een aantal gevallen komt die subcultuur en het denken in termen

van ‘wij-zij’ voort uit de fysieke omgeving (een achterstandswijk of

woonwagenkamp en in mindere mate een dorp met een ‘naam’). Wat

naar ons idee echter zwaarder weegt, is dat de subculturen van de

meeste van de zeven criminele families verankerd zijn in extended

families met gedeelde afwijkende gewoonten, gebruiken en opvattin-
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gen, over seksuele moraal bijvoorbeeld, of over de toelaatbaarheid van

geweld binnen en buiten het gezin, of over het belang van opleiding en

opwaartse mobiliteit in een maatschappij waar de out-group het voor

het zeggen heeft (Cottaar 1996). De hechte subculturen versterkten de

criminele kansen. Een subcultuur sluit enerzijds in, en dat geeft

invloed, en sluit anderzijds uit, en dat biedt afscherming. Vrijwel nie-

mand van de out-group komt ertussen. Daar zorgt de (gewelddadige)

reputatie voor, evenals de cultuur van zwijgen (Hobcraft 1998; Klee-

mans & De Poot 2008). Bovendien hoeven er op het niveau van zulke

extended families in elke generatie maar een paar telgen te zijn die net

wat meer talent voor georganiseerde misdaad hebben. De anderen

kunnen daar dan op meeliften. Intergenerationele overdracht moet

dus niet alleen vanuit het perspectief van het gezin worden

beschouwd: het bredere familieverband is hier evenzeer van belang

(Moors & Spapens 2017, p. 134-144).

Kat en muis

Uiteindelijk ontwikkelde zich in Noord-Brabant na de Tweede Wereld-

oorlog een criminaliteit die voor Nederlandse begrippen grootschalig,

georganiseerd en gewelddadig was. De overheid had hierop slechts bij

tijden een gepast antwoord. Die ontwikkeling begon met de smokkel,

die in de naoorlogse jaren in omvang toenam en gewelddadiger werd

door de steeds grotere financiële belangen en een ruim arsenaal aan

vuurwapens die na de oorlog, waarin de provincie wederom maan-

denlang frontgebied was, waren achtergebleven. In de jaren zeventig

kwamen vanuit de grote woonwagenkampen bendes op, zoals de

Kempenbende (die successievelijk een aantal wisselend samenge-

stelde groepen omvatte), die ongekend grof te werk gingen. Tegen dit

geweld kon de politie nauwelijks op: het ontbrak aan mensen, organi-

satievermogen en passend materieel – eigenlijk ook aan inzicht in de

organisatiegraad en de sociale inbedding van de zware misdaad. Dat

de activiteiten van dergelijke bendes verminderden, had vermoedelijk

dan ook meer te maken met het feit dat de betrokkenen overstapten

op de lucratievere en minder risicovolle drugshandel (en later de

drugsproductie) dan met het overheidsoptreden gedurende de jaren

zeventig en tachtig.
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Vanaf de jaren tachtig kwam die drugshandel op en ontstond georga-

niseerde misdaad ‘Dutch style’ (Weijenburg 1996). In de jaren negentig

zorgde de xtc ervoor dat de Brabantse criminelen konden uitgroeien

tot spelers met wereldwijde criminele contacten en netwerken, terwijl

door de wietteelt steeds meer mensen in de (georganiseerde) misdaad

verzeild raakten. De tegenstand die de overheid leverde, bleef nog

lange tijd zwak. Op dat moment waren het nog vooral de politie en het

Openbaar Ministerie die de georganiseerde misdaad bestreden. De

beleidsmatige (h)erkenning van het fenomeen van georganiseerde cri-

minaliteit in de jaren negentig viel opmerkelijk genoeg samen met een

feitelijke verschuiving naar wijkpolitie en ‘blauw op straat’, ten koste

van de recherche. Pas onder druk van met name de Verenigde Staten

werd de xtc-boeren vanaf eind jaren negentig het vuur na aan de sche-

nen gelegd. Ook andere instanties, zoals de Fiscale Inlichtingen- en

Opsporingsdienst (FIOD), gingen daarbij een actieve rol spelen. Vooral

de grote wiettelers en -exporteurs konden tot zeer recent echter vrijwel

ongestoord hun gang gaan (Moors & Spapens 2017, p. 71-81).

De zwakte van het opsporingsapparaat ten aanzien van de zware mis-

daad in Noord-Brabant is dan wel niet uniek voor Nederland, maar

heeft door de verhoudingsgewijs grote omvang van de georganiseerde

misdaad aldaar wel extra impact gekregen. De laatste tijd wordt in

Noord-Brabant veel innovatief vermogen aan de dag gelegd bij het

ontwikkelen van alternatieve methoden om ondermijnende criminali-

teit te verstoren. Een integrale aanpak – die weliswaar niet in Noord-

Brabant werd uitgevonden, maar er intussen wel het meest vergaand

wordt toegepast – staat daarbij voorop. De politie, het Openbaar

Ministerie, gemeenten, de Belastingdienst en private partijen werken

steeds nauwer samen, met ondersteuning van de wetenschap. Maar

het besef groeit dat ook de burgers zelf meer in stelling moeten wor-

den gebracht en dat de maatschappelijke weerbaarheid moet worden

vergroot om in de sociale bedding van zware misdaad in te grijpen.
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Drugsafval in Brabant

Y.M.M. Schoenmakers en S.L. Mehlbaum *

Op een lenteavond treffen twee surveillerende politieagenten een bestelbus

aan op een bospad in het buitengebied van Eindhoven. Naast de bus zit een

man op zijn knieën jerrycans met vloeistof op de bodem leeg te gieten en er

hangt een penetrante geur. De man wordt op heterdaad aangehouden voor

het illegaal dumpen van – zo blijkt – synthetisch drugsafval. In de bus zelf vin-

den de agenten honderd deels gevulde jerrycans en er liggen zes lege jerry-

cans naast de bus. Tijdens het verhoor bekent de verdachte meerdere dum-

pingen te hebben uitgevoerd en hij vertelt meer over de criminele organisatie

waarvoor hij werkt.

Dit voorbeeld is een van vele synthetische-drugsafvaldumpingen in

het Noord-Brabantse buitengebied de afgelopen jaren, een uitwas van

de synthetische-drugsproductie. In Europa zijn Nederland en België

de belangrijkste productielanden van met name MDMA (xtc) en amfe-

tamine (speed) (EMCDDA 2016; Van Laar & Van Ooyen-Houben 2015;

UNODC 2014). Bij de productie van deze synthetische drugs komt veel

chemisch afval vrij. Dit drugsafval wordt door de producenten op

allerlei illegale manieren gedumpt.

Tussen 2001 en 2010 daalde het aantal aangetroffen ‘xtc-gerelateerde

dumpingen’ of synthetische-drugsafvaldumpingen in Nederland

(Neve e.a. 2007, p. 79; KLPD 2012, p. 83). Daarna vindt een sterke toe-

name plaats van het aantal bij de politie geregistreerde drugsafval-

dumpingen. Werden er in 2010 landelijk 35 dumpingen geregistreerd,

in 2012 was dit aantal verdubbeld en in 2014 stond de teller op 172

incidenten. Na een kleine afname in 2015 (n=161) heeft de stijging in

2016 doorgezet tot 177 dumpingen (Schoenmakers e.a. 2016, p. 45;

Van den Besselaar & Van Grootel 2017). Op basis van deze registraties

is Noord-Brabant het ‘epicentrum’. In de periode 2010 tot en met 2014

werd 56% van de in totaal 446 geregistreerde drugsafvaldumpingen in

* Drs. Yvette Schoenmakers is werkzaam als zelfstandig onderzoeker en adviseur
(www.yvetteschoenmakers.nl). Shanna Mehlbaum MSc is als onderzoeker verbonden aan
het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht en daarnaast werkzaam als zelfstandig
onderzoeker.
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Noord-Brabant aangetroffen; Limburg volgt met 22% (n=100) van de

dumpingen. De cijfers zijn een onderschatting: niet alle dumpingen

worden ontdekt, niet alle ontdekte dumpingen worden gemeld bij de

politie en de meldingen worden door de politie niet eenduidig afge-

handeld en geregistreerd (Schoenmakers e.a. 2016, p. 53-58). Vanwege

deze onderschatting, maar ook vanwege ontwikkelingen in de produc-

tieprocessen en veranderende modi operandi bij het dumpen zijn de

cijfers onbetrouwbaar en kunnen de drugsafvaldumpingen niet zon-

der meer worden gerelateerd aan (ontwikkelingen in) de productie-

omvang van synthetische drugs (Neve e.a. 2007; KLPD 2012; Schoen-

makers e.a. 2016, p. 53 e.v.).

Hoe synthetisch drugsafval ontstaat

Om MDMA of amfetamine te maken worden de belangrijkste grondstoffen,

de precursoren PMK en BMK, tijdens verschillende productiestappen

gemengd en verdund met chemicaliën, zuren en oplosmiddelen, zoals for-

mamide, methylamine, mierenzuur, zoutzuur, zwavelzuur, aceton en metha-

nol. Hierbij ontstaan (tussen)producten, maar ook veel restafval. De hoeveel-

heid afval is afhankelijk van de productiemethode, de gebruikte stoffen en

de kwaliteit van het productieproces (Van Geffen 2012, p. 20-25). Sinds ze

verboden zijn, worden de precursoren PMK en BMK niet meer ingevoerd

vanuit China en Rusland, maar zelf geproduceerd in zogenaamde conversie-

labs, waarbij ook weer afval vrijkomt (KLPD 2012; Vijlbrief 2012). Schattin-

gen lopen uiteen, maar Europol schat dat bij de productie van 1 kilo MDMA

6 tot 10 kilo vloeibaar afval vrijkomt en bij de productie van 1 kilo amfeta-

mine zelfs 20 tot 30 kilo afval (EMCDDA 2016, p. 123).

Op het snijvlak van milieucriminaliteit en georganiseerde
criminaliteit

Het dumpen van drugsafval is zowel een ernstige vorm van milieucri-

minaliteit als een bijkomend product van de georganiseerde misdaad-

keten. Vanuit het perspectief van milieucriminaliteit zijn de dumpin-

gen te kenmerken als afvalcriminaliteit. Los van het feit dat het afval

voortkomt uit een illegaal productieproces, is het vloeibare drugsafval

op basis van de samenstelling te kenmerken als gevaarlijk afval, voor
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zowel mens als milieu. Gevaarlijk afval dient conform de Wet milieu-

beheer op zorgvuldige wijze te worden verwijderd en verwerkt. De

ontdoener is strafbaar wanneer (gevaarlijk) afval niet op de juiste wijze

verwerkt wordt (Bisschop & Huisman 2016). Naast strafbaarstelling op

basis van de Wet milieubeheer maakt de dumper zich schuldig aan het

op de bodem brengen van afvalstoffen in strijd met de Wet bodembe-

scherming. Daarnaast kunnen de dumpers als plegers van een ernstig

milieudelict worden vervolgd conform de Wet op de economische

delicten.

Wanneer de drugsafvaldumpingen worden gezien als vorm van mili-

eucriminaliteit, is de (directe) schade die wordt toegebracht aan het

milieu (environmental harm) een belangrijk uitgangspunt bij de

normstelling. Indirect kan de milieucriminaliteit ook gevolgen hebben

voor mens en maatschappij (social harm) (White 2009; Potter 2016).

Een voorbeeld is de maatschappelijke onrust die in het voorjaar van

2015 ontstond nadat een boer in Someren met drugsafval vervuilde

mest had uitgereden over zijn akker. In een later stadium werden

lichte concentraties MDMA-bestanddelen in de bladeren van voeder-

mais op de akker aangetroffen. Dit deed onder journalisten en politici

de vraag rijzen in hoeverre het drugsafval indirect schade kan opleve-

ren voor dier en mens (Schoenmakers e.a. 2016, p. 102-104).

Daarnaast kunnen drugsafvaldumpingen worden opgevat als laatste

schakel van de logistieke keten van synthetische-drugsproductie uit-

gevoerd door criminele samenwerkingsverbanden (Spapens 2006,

2016; Vijlbrief 2012). Vanuit dit perspectief maken de dumpingen

onderdeel uit van georganiseerde drugscriminaliteit, waarbij het

onrechtmatig verkregen vermogen, de ondermijning van maatschap-

pelijke en economische structuren en de bijkomende geweldscrimina-

liteit als schade worden benadrukt. De drugsafvaldumpingen kunnen

an sich ook als georganiseerde (afval)criminaliteit worden bestempeld,

wanneer uitvoerders zich op systematische wijze illegaal van het afval

ontdoen en wanneer zij hun samenwerkingsverband hierop hebben

ingericht (Bisschop & Huisman 2016).

In het vervolg van dit artikel zoomen we vanuit beide perspectieven in

op de aard van de drugsafvalproblematiek, die zich concentreert in

Noord-Brabant. Dat doen we op basis van een recent uitgevoerd feno-

meenonderzoek naar synthetisch drugsafval (Schoenmakers e.a.

2016). Het empirisch materiaal uit deze studie is afkomstig uit inter-
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views met 27 respondenten van de politie, het Openbaar Ministerie

(OM), omgevingsdiensten, een provincie, waterschappen, het Neder-

lands Forensisch Instituut (NFI) en een gemeente en acht bestudeerde

rechercheonderzoeken naar drugsafvaldumpingen. Voor dit artikel

hebben we één onderzochte Brabantse casus nader uitgewerkt. Deze

wordt ter illustratie gebruikt in de beschrijvingen over de modus ope-

randi en de rol van de uitvoerders in de criminele organisatie. Daar-

naast is geput uit mediaberichtgeving over de laatste drie jaar en per-

soonlijke communicatie met deskundigen.

Dumpingen versus lozingen

In de praktijk wordt een veelheid aan manieren van dumpen van syn-

thetisch drugsafval waargenomen. Een belangrijk onderscheid is dat

tussen dumpingen en lozingen. We spreken over een dumping wan-

neer het vloeibare afval in een verpakking wordt achtergelaten. In de

praktijk en in de media springen dergelijke ‘klassieke dumpingen’ in

vaten, jerrycans of containers het meest in het oog. Daarnaast kan het

lozen van vloeibaar drugsafval op bijvoorbeeld de bodem, het opper-

vlaktewater of in het riool worden onderscheiden (Schoenmakers e.a.

2016, p. 45-46, 59 e.v.). Zo werd in de Brabantse heterdaadzaak, waar

we dit artikel mee aanvingen, het drugsafval uit jerrycans rechtstreeks

op de bodem gegoten. In de bestelbus werden honderd jerrycans met

in totaal ongeveer 630 liter afvalstoffen aangetroffen, waar de uitvoer-

der nog niet aan toe gekomen was.

Het onderscheid tussen dumpingen en lozingen is om meerdere rede-

nen van belang. Ten eerste vanwege de zichtbaarheid. Achtergelaten

vaten worden door bijvoorbeeld natuurbeheerders, toezichthouders

en passanten opgemerkt, terwijl de lozingen veel meer ‘onzichtbaar’

blijven. Lozingen worden nauwelijks geregistreerd en overheden heb-

ben geen idee hoeveel drugsafval er op jaarbasis geloosd wordt. Ken-

nis over lozingen is versnipperd te vinden bij ervaringsdeskundigen in

het veld, zoals toezichthouders, milieudeskundigen en rechercheurs,

die individueel wel uiteenlopende vormen en modi operandi van

lozen kunnen noemen. Ten tweede is het onderscheid van belang van-

uit het schadeperspectief. Met name de lozingen kunnen directe

schade opleveren, vanwege blootstelling van mens en natuur aan de

schadelijke stoffen.
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Modus operandi bij dumpen

De modus operandi van de daders varieert onder meer naargelang de

hoeveelheid afval, het soort verpakking dat wordt gebruikt, de eventu-

ele transportmethode vanaf de productielocatie, gekozen dumploca-

ties, de (on)zorgvuldigheid waarmee de uitvoerders met het schade-

lijke afval omgaan en in hoeverre zij de dumping proberen af te scher-

men. De omvang, verpakkingswijze en transportmethode zijn met

name van toepassing op de dumpingen.

Omvang en verpakkingswijze

In onze Brabantse casus was 630 liter drugsafval verpakt in 5-literjerry-

cans en een aantal grotere vaten van 10 en 25 liter. Een dumping van

deze omvang is niet ongebruikelijk. De politie berekende de gemid-

delde omvang van dumpingen in 2013 op 800 kilo afval (EMCDDA

2016, p. 123). Er vinden echter ook veel grotere dumpingen plaats, van

enkele tienduizenden liters. Bij zestien nader geanalyseerde dumping-

incidenten uit vijf opsporingsonderzoeken bevatte de helft van de

dumpingen meer dan 5.000 liter. In vijf incidenten was meer dan

10.000 liter gedumpt, waarvan in één geval 20.000 liter. De verpak-

kingswijze varieert dan ook van kleine, handzame jerrycans tot 1.000-

litercontainers, zogenaamde IBC-vaten. Bij de drugsafvaldumpingen

wordt ook ander afval aangetroffen, zoals verpakkingen, hardware uit

productielabs en ander afval (Schoenmakers e.a. 2016, p. 73).

Transport, locatiekeuze en afscherming

De transportmiddelen variëren van kleine bestelbusjes tot grote

vrachtwagens met trailer. Voor zover bekend worden de busjes veelal

gehuurd (Schoenmakers e.a. 2016, p. 76-77). Zo ook in onze voor-

beeldcasus, waar de uitvoerder busjes gebruikt van een bekende grote

autoverhuurder. Uit politietapverslagen blijkt dat de filiaalhouder en

een leidinggevende van de productiegroep ‘warm contact’ hebben. In

West-Brabant zijn malafide autoverhuurbedrijven onderwerp van de

integrale aanpak van ondermijning onder leiding van de Taskforce
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Brabant Zeeland.1 In februari 2017 werden drie directieleden van een

Tilburgse vestiging van Hertz aangehouden en werd het filiaal op last

van de burgemeester gesloten wegens het aannemen van grote con-

tante betalingen en vermoedens van witwassen.2 Naast bestelbusjes

worden voor grote dumpingen ook gestolen vrachtwagens gebruikt.

1000-liter-IBC-vaten worden, soms met grof geweld, uit trailers

gewerkt, of met vrachtwagen en al achtergelaten. Ook worden voertui-

gen met drugsafval in brand gestoken (Schoenmakers e.a. 2016,

p. 62-63, 76). Zo werd in februari 2016 een brandende bestelbus vol

met drugsafval midden in een Eindhovense woonwijk achtergelaten.

Vanuit een aantal vaten lekte het vloeibare afval op de straat.3

Vatendumpingen midden in een woonwijk zijn volgens de registraties

eerder uitzondering dan regel. De meeste dumpingen in de periode

2011 tot en met 2014 (n=446) zijn aangetroffen in het buitengebied

(84%), gevolgd door industrieterreinen (8%) en woonwijken (4%); in

de resterende 4% is het type locatie onbekend. De buitengebieden zijn

populair vanwege de lage kans van ontdekking (Schoenmakers e.a.

2016, p. 51-53, 80 e.v.). Zo verklaart de verdachte uit onze voorbeeld-

casus dat hij vanaf de snelweg willekeurig verlaten plekken uitzoekt in

het buitengebied als hij van de ene locatie naar de andere rijdt. Hij

zoekt afgelegen plekken om niet op te vallen, maar hij probeert de

dumpingen ook op andere manieren af te schermen. Zo rijdt hij tij-

dens de spits, zodat hij in de drukke verkeersstroom minder kans heeft

op controle. Daarnaast maakt hij gebruik van gehuurde busjes, hoewel

hij ook een aantal keer in zijn eigen auto rijdt. Tot slot blijkt uit het

opsporingsonderzoek dat is geprobeerd om kenmerken op de vaten

met spuitverf te verdoezelen.

1 ‘Huurauto’s populair bij criminelen’, persbericht Politie Zeeland-West-Brabant en Task-
force Brabant Zeeland, 14 juli 2016. Zie www. politie. nl/ nieuws/ 2016/ juli/ 14/ 08 -huurauto’s -
populair -bij -criminelen. html.

2 ‘Directie autoverhuurbedrijf Tilburg opgepakt wegens witwassen’, Brabants Dagblad
17 februari 2017, geraadpleegd opwww. bd. nl/ regio/ tilburg -e -o/ tilburg/ directie -
autoverhuurbedrijf -tilburg -opgepakt -wegens -witwassen -1. 6914129; ‘Autoverhuurbedrijf
Hertz sluit vestiging in Tilburg na inval’, Brabants Dagblad 20 februari 2017, geraadpleegd
opwww. bd. nl/ regio/ tilburg -e -o/ tilburg/ autoverhuurbedrijf -hertz -sluit -vestiging -in -tilburg -na
-inval -1. 6920285.

3 ‘Bestelbus met drugsafval brandend achtergelaten in woonwijk Eindhoven’, 112Brabant. nl
26 februari 2016, geraadpleegd op www. 112brabant. nl/ news/ 14178 -bestelbus -met -
drugsafval -brandend -achtergelaten -in -woonwijk -eindhoven/ .
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Drugsafvallozingen

De verwachting is dat de lozingen, die in de registraties ontbreken,

relatief vaker plaatsvinden in woonwijken en industrieterreinen,

indien daar de productielocatie gevestigd is. Maar er wordt ook

geloosd op afstand van het lab. In de Brabantse casus heeft de ver-

dachte in het buitengebied geloosd, maar ook in zijn eigen achtertuin.

Wanneer rechercheurs onderzoek doen in zijn achtertuin, zien zij dat

op die plek niets meer groeit en ruiken zij de stank. Ook andere manie-

ren van lozen komen in onze casus voor, zoals het lozen vanaf een

talud in het kanaal en in het bos bij een van de productielocaties. De

betrokken rechercheurs vertellen:

‘Ze gingen met een aanhangwagen door de bossen rijden. Vanuit een

geprepareerde aanhangwagen met een afvoerslang en een dompelpomp

werd de vloeistof de natuur in geloosd.’

Later vinden de daders dit volgens de aangehouden verdachte te

omslachtig en beginnen ze op de bodem bij het lab te lozen. Ook door

respondenten van waterschappen, omgevingsdiensten en politie wor-

den uiteenlopende modi operandi van lozen genoemd. Zo kwam in

een andere bestudeerde casus een lozing vanuit de productielocatie

op een sloot aan het licht, doordat de vissen in de beek massaal stier-

ven. Er werd vanuit een lege mestkelder met behulp van een pomp en

een slang op de beek geloosd. Daarnaast zijn in de praktijk voorbeel-

den bekend van het mengen van drugsafval in mestkelders van boe-

ren, het rijdend lozen vanuit geprepareerde aanhangwagens of zelfs

lozen in autowasstraten en mengen met legale afvalstromen (Schoen-

makers e.a. 2016, p. 65 e.v.).

Waar lozingen vaak onopgemerkt blijven, zorgde een incident in

Baarle-Nassau op 18 januari 2017 voor veel opschudding. De rioolwa-

terzuiveringsinstallatie (RWZI) werd daar per direct stilgelegd, nadat

de bacteriën die het afvalwater moeten zuiveren, waren afgestorven

door een zwaar verhoogde zuurtegraad in het afvalwater. Nader

onderzoek door waterschap en politie wees uit dat de oorzaak een

drugsafvallozing uit amfetamineproductie was. Op een aantal kilome-

ter afstand van de waterzuivering, in een schuur achter een vervallen

boerderij, werd een synthetisch drugslaboratorium aangetroffen.

Omdat de RWZI het afvalwater niet meer kon zuiveren, werd het ver-
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vuilde afvalwater in de navolgende dagen met tankwagens afgevoerd

naar de waterzuivering in Rijen. De kosten liepen op tot € 80.000. Het

drugslaboratorium werd ontmanteld en het pand werd door de burge-

meester voor de duur van een jaar afgesloten; de eigenaar van de

schuur werd aangehouden.4 De eigenaar verklaarde niets van het

drugslab af te weten (De Hoogh 2017). Hoewel de media spraken van

een novum, geven contactpersonen van de Brabantse waterschappen

aan dat het probleem voor hen niet nieuw is. Zo werd in april 2016 de

waterzuivering in Baarle-Nassau al een keer stilgelegd vanwege een

abnormale vervuiling, die volgens de betrokkenen het gevolg was van

een drugsafvallozing.

Problemen rondom de lozingen

In veel gevallen kunnen drugsafvallozingen in het riool, oppervlakte-

water of op de bodem niet rechtstreeks in verband worden gebracht

met synthetische-drugsproductie, of vinden we ze niet terug in de

politiesystemen omdat ze niet apart van het ontmantelde lab als dum-

ping worden geregistreerd. Een veelgehoord probleem in de praktijk is

dat de drugsgerelateerde stoffen bij lozingen niet kunnen worden

gemeten door de afwezigheid van de juiste apparatuur en/of de vluch-

tigheid van stoffen. Een rechercheur gaf het voorbeeld dat hij in een

aangetroffen synthetisch drugslab een slangetje naar de afvoer zag

gaan en de stoffen nog sterk kon ruiken, maar deze niet meer door

meting vastgesteld konden worden. Wat dat betreft is de zaak in

Baarle-Nassau uniek, omdat vanuit de lozing via metingen op ver-

schillende punten in het rioleringsstelsel teruggerechercheerd kon

worden naar de omgeving van de bron. Bij controle in de eerste boer-

derij in dat buitengebied wordt een groot synthetisch drugslaborato-

rium aangetroffen, van waaruit zichtbaar op het riool geloosd werd

(De Hoogh 2017).

De lozingen zijn zorgelijk vanwege de risico’s voor mens en milieu.

Desondanks is er nog vrij weinig aandacht voor dit probleem

4 ‘Groot drugslaboratorium ontdekt in schuurtje Baarle-Nassau, 1 persoon aangehouden’, BN
de Stem 19 januari 2017, geraadpleegd opwww. bndestem. nl/ regio/ breda/ baarle -nassau/
groot -drugslaboratorium -ontdekt -in -schuurtje -baarle -nassau -1 -persoon -aangehouden -
video -1. 6840856; ‘Drugslab loosde op riool, mogelijk oorzaak van stilleggen waterzuivering’,
BN de Stem 19 januari 2017, geraadpleegd opwww. bndestem. nl/ regio/ breda/ baarle -
nassau/ drugslab -loosde -op -riool -mogelijk -oorzaak -van -stilleggen -waterzuivering -1.
6841204; Ommering 2017; Peters 2017.
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(EMCDDA 2016). Directe blootstelling aan de chemicaliën kan leiden

tot misselijkheid, duizeligheid, bewusteloosheid, braken, irritatie aan

ogen en luchtwegen en brandwonden. Dit risico geldt voor iedereen

die met drugsafval in aanraking komt: toezichthouders, toevallige pas-

santen, hulpdiensten en de uitvoerders zelf. In augustus 2015 liepen

vier kinderen eerste- en tweedegraads brandwonden op toen ze door

een plas drugsafval fietsten op een bospad in het Belgische Zutendaal.

Milieurisico’s zijn dat de zuurgraad in het bodem- en oppervlaktewa-

terleven verstoord kan worden, wat extra risicovol kan zijn in

beschermde natuurgebieden of grondwaterbeschermingsgebieden

(Schoenmakers e.a. 2016, p. 91 e.v.). Ook in onze voorbeeldcasus werd

een productielocatie uiteindelijk ontdekt, doordat de bomen als

gevolg van de lozingen afstierven, wat opgemerkt werd door een tuin-

man. Tot slot kan bij de drugsafvaldumpingen en -lozingen worden

gesproken over maatschappijontwrichtende criminaliteit, die hoge

herstelkosten met zich meebrengt voor grondeigenaren en beheer-

ders, zoals ook het voorbeeld van de stilgelegde RWZI in Baarle-

Nassau illustreert.

Type ‘dumpers’ en criminele organisatie

Uniek aan onze Brabantse casus is dat de verdachte op heterdaad aan-

gehouden werd, én dat hij bereid was om over zijn rol binnen de cri-

minele organisatie te verklaren. Tijdens het verdachtenverhoor vertelt

hij dat hij tientallen ritten heeft gemaakt om drugsafval te dumpen

voor de criminele organisatie. Daarbij kreeg hij opdracht om de afval-

stoffen te dumpen, maar hij mocht zelf bepalen waar. Zijn modus ope-

randi heeft weinig weg van een professionele werkwijze. Een betrok-

ken rechercheur zegt hierover:

‘Dit was gewoon een stommiteit, want wie gaat er op z’n knieën rustig die

vaatjes leeg zitten gooien. Je moet de vaten gewoon uit de auto gooien en

zorgen dat je weer weg bent.’

Hij typeert de verdachte als volgt:

‘(…) is echt een loopjongen in de organisatie, een domme kracht, die van

heel de materie geen verstand had.’
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De verdachte was ook betrokken bij de opslag en het transport van de

grondstoffen en het eindproduct (xtc-pillen). Wanneer de politie de

woning van de verdachte doorzoekt, blijken zijn huis, garage en ach-

tertuin vol te staan met duizenden liters vloeibaar afval, grondstoffen

voor synthetische drugs en andere productiematerialen, waaronder

flessen butaangas. De woning was volgens de betrokken rechercheurs

een tijdbom. Daarnaast wordt 73 kilo xtc (ruim 240.000 tabletten) aan-

getroffen.

In de praktijk wordt de werkwijze van dumpers vaker getypeerd als

amateuristisch; ‘dumpers zijn stumpers’ is een gevleugelde uitspraak

bij recherche en OM (Schoenmakers e.a. 2016, p. 84). De relatief

nauwe betrokkenheid van onze Brabantse dumper bij de criminele

organisatie en het vertrouwen dat in hem gesteld wordt, is niet van-

zelfsprekend. De dumpers die bij de politie in beeld komen, zijn vaak

te typeren als katvangers, die afstand hebben tot de criminele groepe-

ring. Door die afstand kunnen zij ook weinig verklaren over de crimi-

nele organisatie. De dumper in ons voorbeeld is meer te typeren als

‘multi-inzetbare uitvoerder’, die duidelijk onderdeel is van de crimi-

nele groepering, de andere leden (gedeeltelijk) kent en al jaren ver-

schillende werkzaamheden voor de criminele groepering verricht

(Schoenmakers e.a. 2016, p. 86-87).

Tot slot blijkt uit andere opgeloste zaken en uit de modus operandi

van onopgeloste – soms ingenieuze – dumpingen en lozingen dat er

ook professionele uitvoerders bestaan. Zo signaleert de politie dat

afval van verschillende productielocaties ook wordt opgehaald en

gezamenlijk gedumpt door uitvoerders die dit ‘beroepshalve’ doen.

Dergelijke professionele uitvoerders kennen de omgeving en de

methoden waarop gedumpt kan worden (Schoenmakers e.a. 2016,

p. 78, 82). Er is dan sprake van ‘organized crime groups’ die zich speci-

aliseren in het verwijderen en zich ontdoen van drugsafval (EMCDDA

2016).

Criminele organisatie

De uitvoerder in onze casus voerde opdrachten uit voor een criminele

groepering. Dankzij zijn verklaringen en het verdiepende recherche-

onderzoek kwam deze groepering nader in beeld.

De uitvoerder, een getrouwde man van in de veertig, is te typeren als

‘late starter’ in de georganiseerde misdaad (Van Koppen 2013) die van-
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wege persoonlijke omstandigheden, onder andere een gokverslaving,

in de criminele organisatie is ‘gerold’. Hij heeft geen antecedenten en

had een legale zaak, totdat zijn zakenpartner met hem brak vanwege

zijn financiële problemen. In het uitgaansleven leert hij een van de

hoofdmannen uit de criminele organisatie kennen, met wie hij

bevriend raakt en via wie hij lucht krijgt van de ‘productie’ en ‘trans-

porten’. Vanwege zijn geldproblemen vraagt hij of hij mag deelnemen,

waarna hij steeds meer klusjes krijgt.

De criminele groepering produceert al jaren MDMA en amfetamine op

verschillende locaties en heeft nauwe banden met synthetische-drugs-

producenten in België. Wanneer zij in beeld komen bij de politie

inzake het onderzoek naar de heterdaaddumping, wijken zij met hun

productie simpelweg uit naar België. De kern van de groepering wordt

gevormd door twee leidinggevenden. Een van deze twee is de ‘kok’; de

laborant die ‘wist hoe het spelletje gespeeld moest worden’ (aldus een

rechercheur). De ‘kok’ heeft een legaal bedrijf en wordt getypeerd als

een sociaal vaardige, ‘gladde jongen’. Zijn ‘partner in crime’ is een bij

de Brabantse recherche bekende ‘kamper’, die de hardware, produc-

tielocatie en chemicaliën levert via zijn contacten in de kampwereld.

Een andere sleutelrol wordt vervuld door een betrokken aannemer die

zoutzuur aanschaft en andere grondstoffen ophaalt in België. Het aan-

nemersbedrijf wordt als ‘interface’ gebruikt, ter legitimering van de

inkoop van grondstoffen voor het criminele bedrijfsproces (Kruisber-

gen e.a. 2012). Deze ‘louche aannemer’, met bestaande criminele con-

tacten elders in Nederland, is bij de criminele organisatie geïntrodu-

ceerd door een bij de politie bekende ‘foute makelaar’, een ander con-

tactpunt tussen boven- en onderwereld. Ook wordt een nagelstudio

gebruikt om de bestelling van grote hoeveelheden aceton te legitime-

ren. De criminele organisatie heeft meerdere uitvoerders in dienst,

waaronder twee arbeiders die overdag klussen voor de aannemer doen

en ’s avonds MDMA produceren.

Tot slot

In dit artikel hebben we geïllustreerd dat synthetische-drugsafvaldum-

pingen kunnen worden gezien als een ernstige vorm van milieucrimi-

naliteit, maar ook als onderdeel van de in dit themanummer uitge-

lichte Brabantse georganiseerde misdaad. De dumping is de laatste
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schakel van synthetische-drugsproductie en geeft in sommige zaken

inzicht in de criminele organisatie en faciliterende factoren daarach-

ter. Daarbij plaatsen we de kanttekening dat slechts in een minderheid

van de aangetroffen dumpingen diepgaand rechercheonderzoek ver-

richt wordt naar de achterliggende criminele groeperingen. Ook zien

we slechts een (onbekend) deel van het drugsafvalprobleem, omdat

we alleen registraties zien van vatendumps en nauwelijks zicht heb-

ben op de hoeveelheid drugsafval die op het riool, de bodem of het

oppervlaktewater geloosd wordt.

Hoewel het zwaartepunt van het Nederlandse drugsafvalprobleem

nog steeds in Noord-Brabant ligt, is het niet enkel een typisch ‘Bra-

bants fenomeen’. Synthetische-drugsproductie en -drugsafvaldum-

pingen beperken zich niet tot Brabants grondgebied; ook Limburg lijdt

onder de dumpingen en de laatste jaren vinden in toenemende mate

meldingen plaats in andere provincies, waaronder Gelderland. Dit

wordt toegeschreven aan de geïntensiveerde aanpak in Brabant, maar

er zijn alternatieve verklaringen denkbaar, waaronder registratie-

effecten. Verder weten we dat ook in België synthetische drugs worden

geproduceerd en steeds meer drugsafvaldumpingen worden aange-

troffen (Janssens 2015; Van de Wiel 2016). Het is vooralsnog onduide-

lijk hoe de situatie in Noord-Brabant zich verhoudt tot de ontwikkelin-

gen in de rest van Nederland en in België (Van de Wiel 2016). Om een

completer beeld te krijgen zou het dan ook de moeite waard zijn om

over de grens te gaan kijken bij onze zuiderburen.

Literatuur

Van den Besselaar & Van Groo-
tel 2017
J. van den Besselaar & M. van

Grootel, ERISSP meldingen. Syn-

thetische drugs, precursoren,

nieuwe psychoactieve stoffen

2014, 2015 en 2016. Meldingen

omtrent productielocaties,

opslaglocaties en dumplocaties,

Politie Landelijk Eenheid/Dienst

Landelijke Recherche 2017.

Bisschop & Huisman 2016
L. Bisschop &W. Huisman, ‘Afval-

criminaliteit vanuit drie crimino-

logische perspectieven. Implica-

ties voor preventie en controle’,

Cahiers Politiestudies (38) 2016,

afl. 1, p. 111-138.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002006



Drugsafval in Brabant 101

EMCDDA 2016
European Monitoring Centre for

Drugs & Drug Addiction, EU drug

markets report: In-depth analysis

(EMCDDA–Europol Joint publi-

cations), Luxemburg: Publica-

tions Office of the European

Union 2016.

Van Geffen 2012
B. van Geffen, Vloeibaar synthe-

tisch drugsafval (masterthesis

Apeldoorn), 2012.

De Hoogh 2017
M. de Hoogh, ‘De xtc-oorlog in

Brabant’, Panorama 2017, afl. 9,

p. 18-23.

Janssens 2015
M. Janssens, Illegaal dumpen van

drugsafval: de Belgische situatie

(masterthesis Gent), 2015.

KLPD 2012
Korps Landelijke Politiediensten,

Synthetische drugs en precurso-

ren: criminaliteitsbeeldanalyse

2012, Woerden: Korps Landelijke

Politiediensten – Dienst Natio-

nale Recherche 2012.

Van Koppen 2013
M.V. van Koppen, Pathways into

organized crime. Criminal oppor-

tunities and adult-onset offend-

ing (diss. Amsterdam VU), 2013.

Kruisbergen e.a. 2012
E.W. Kruisbergen, H.G. van de

Bunt & E.R. Kleemans, Georgani-

seerde criminaliteit in Nederland.

Vierde rapportage op basis van de

Monitor Georganiseerde Crimina-

liteit, Den Haag: Boom Lemma

uitgevers/WODC 2012.

Van Laar & Van Ooyen-Houben
2015
M.W. van Laar & M.M.J. van

Ooyen-Houben, Nationale Drug

Monitor 2015, Utrecht/Den

Haag: Trimbos Instituut/WODC

2015.

Neve e.a. 2007
R.J.M. Neve, M.M.J. van Ooyen-

Houben, J. Snippe & B. Bieleman,

Samenspannen tegen XTC. Eind-

evaluatie van de XTC-nota, Gro-

ningen/Den Haag: Intraval/

WODC 2007.

Ommering 2017
M. Ommering, ‘Rioolwaterzuive-

ring Baarle-Nassau tijdelijk stil-

gelegd na drugsvondst’, BN De

Stem 18 januari 2017, www.

bndestem. nl/ regio/ breda/ baarle -

nassau/ rioolwaterzuivering -

baarle -nassau -tijdelijk -stilgelegd -

na -drugsvondst -1. 6838772.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002006

http://www.bndestem.nl/regio/breda/baarle-nassau/rioolwaterzuivering-baarle-nassau-tijdelijk-stilgelegd-na-drugsvondst-1.6838772
http://www.bndestem.nl/regio/breda/baarle-nassau/rioolwaterzuivering-baarle-nassau-tijdelijk-stilgelegd-na-drugsvondst-1.6838772
http://www.bndestem.nl/regio/breda/baarle-nassau/rioolwaterzuivering-baarle-nassau-tijdelijk-stilgelegd-na-drugsvondst-1.6838772
http://www.bndestem.nl/regio/breda/baarle-nassau/rioolwaterzuivering-baarle-nassau-tijdelijk-stilgelegd-na-drugsvondst-1.6838772
http://www.bndestem.nl/regio/breda/baarle-nassau/rioolwaterzuivering-baarle-nassau-tijdelijk-stilgelegd-na-drugsvondst-1.6838772


102 Justitiële verkenningen, jrg. 43, nr. 2, 2017

Peters 2017
P. Peters, ‘Lozing van afval op

riool Baarle-Nassau is nooit eer-

der vertoonde uitwas van drugs-

productie’, BN de Stem 20 januari

2017, www. bndestem. nl/ regio/

breda/ lozing -van -afval -op -riool -

baarle -nassau -is -nooit -eerder -

vertoonde -uitwas -van -

drugsproductie -1. 6843159.

Potter 2016
G. Potter, ‘The criminogenic

effects of environmental harm:

Bringing a “green” perspective to

mainstream criminology’, in:

T. Spapens, R. White & M. Kluin

(red.), Environmental crime and

its victims, New York: Routledge

2016, p. 7-22.

Schoenmakers e.a. 2016
Y. Schoenmakers, S. Mehlbaum,

M. Everartz & C. Poelarends, Elke

dump is een plaats delict. Dum-

ping en lozing van synthetisch

drugsafval: verschijningsvormen

en politieaanpak, Amsterdam:

Reed Business 2016.

Spapens 2006
T. Spapens, Interactie tussen cri-

minaliteit en opsporing. De gevol-

gen van opsporingsactiviteiten

voor de organisatie en afscher-

ming van XTC-productie en -han-

del in Nederland, Antwerpen/

Oxford: Intersentia 2006.

Spapens 2016
T. Spapens, Handboek milieucri-

minaliteit, Amsterdam: Reed

Business Information 2016.

UNODC 2014
UNODC, Global synthetic drugs

assessment. Amphetamine type

substances and new psychoactive

substances, New York: United

Nations 2014.

Vijlbrief 2012
M.F.J. Vijlbrief, ‘Looking for dis-

placement effects: Exploring the

case of ecstasy and amphetamine

in the Netherlands’, Trends in

Organized Crime (15) 2012,

p. 198-214.

White 2009
R. White, Environmental crime. A

reader, Devon: Willan Publishing

2009.

Van de Wiel 2016
L. van de Wiel, Grenzeloze ambi-

tie. Onderzoek naar de aanpak

van dumpingen van synthetische-

drugsafval in het grensgebied van

Nederland en België (masterthe-

sis Apeldoorn), 2016.

doi: 10.5553/JV/016758502017043002006

http://www.bndestem.nl/regio/breda/lozing-van-afval-op-riool-baarle-nassau-is-nooit-eerder-vertoonde-uitwas-van-drugsproductie-1.6843159
http://www.bndestem.nl/regio/breda/lozing-van-afval-op-riool-baarle-nassau-is-nooit-eerder-vertoonde-uitwas-van-drugsproductie-1.6843159
http://www.bndestem.nl/regio/breda/lozing-van-afval-op-riool-baarle-nassau-is-nooit-eerder-vertoonde-uitwas-van-drugsproductie-1.6843159
http://www.bndestem.nl/regio/breda/lozing-van-afval-op-riool-baarle-nassau-is-nooit-eerder-vertoonde-uitwas-van-drugsproductie-1.6843159
http://www.bndestem.nl/regio/breda/lozing-van-afval-op-riool-baarle-nassau-is-nooit-eerder-vertoonde-uitwas-van-drugsproductie-1.6843159


103

De verschuiving van illegale
drugsmarkten van Nederland naar
België

Perceptie of realiteit?

F. De Middeleer en B. De Ruyver *

Ruim tien jaar geleden wijdde Justitiële verkenningen een artikel aan

de drugsproblematiek in de Lage Landen, waarbij ook de Belgische

kant van het verhaal aan bod kwam (De Ruyver 2006). Deze actuele

bijdrage zal verder bouwen op de toenmalige bevindingen en vult

deze aan met de huidige vaststellingen en recent cijfermateriaal. De

destijds geschetste fenomenen zijn langs weerszijden van de Belgisch-

Nederlandse grens immers nog steeds brandend actueel en maken

momenteel het voorwerp uit van een wetenschappelijk onderzoek,1

gezamenlijk uitgevoerd door de universiteiten van Tilburg, Leuven en

Gent. Eerst en vooral schetst dit artikel de meest recente ontwikkelin-

gen in het Nederlandse drugsbeleid, waaronder de intensivering in

Noord-Brabant, bekeken vanuit een Belgisch perspectief. Vervolgens

worden de (mogelijke) gevolgen van deze Nederlandse maatregelen

voor de illegale drugsmarkten op het Belgisch grondgebied beschre-

ven. Daarbij wordt ook de rol van de Belgisch-Nederlandse landsgrens

in het fenomeen van de drugscriminaliteit en de bestrijding ervan in

aanmerking genomen. Deze beschrijving maakt het tot slot mogelijk

om een voorzichtige conclusie te trekken over de mogelijke verplaat-

sing dan wel delokalisatie van bepaalde illegale drugsmarken van

Nederland naar België.

* Freja De Middeleer MSc. is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Institute
for International Research on Criminal Policy (IRCP) van de Universiteit Gent. Dr. Brice De
Ruyver is als hoogleraar Strafrecht verbonden aan de Universiteit Gent en directeur van
het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) aldaar.

1 ‘The displacement of illicit drug markets from the Netherlands to Belgium: perception or
reality’ (DISMARK).
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De intensivering van de aanpak van de illegale cannabisteelt en de
synthetische-drugsproductie

Uit het artikel van 2006 bleek reeds dat de Nederlandse cannabismarkt

in de jaren negentig floreerde. Dit viel af te leiden uit zowel het grote

aantal coffeeshops en de omvang van het cannabisgebruik als de orga-

nisatie van de cannabisproductie, die in handen was van criminele

organisaties (Korf e.a. 2001).2 De Cannabisbrief van 23 april 2004

onderschreef daarop als eerste het voornemen om de grootschalige

cannabisteelt op een bestuurlijke en strafrechtelijke manier aan te

pakken.3 In navolging van een bevestiging van deze voornemens in de

daaropvolgende jaren richtte men in 2008 een landelijke Taskforce

Aanpak Georganiseerde Hennepteelt op (Blom 2008, p. 72-74; Vols &

Jonge 2009).4 Deze landelijke eenheid ging zelf geen interventies ple-

gen, maar trachtte de cannabisteelt door criminele samenwerkings-

verbanden te verstoren via ‘slimme’ methoden. Tot dan was dus

gebleken dat de strafrechtelijke bestrijding van de criminele organisa-

ties achter de grootschalige hennepteelt al die tijd geen prioriteit was

geweest.5 Ondertussen was de cannabisproductiemarkt echter enorm

gegroeid. Nederland zou in 2008 tussen de 12.000 en 20.000 cannabis-

kwekerijen tellen (Dienst IPOL 2008, p. 10). Minstens 88% van de

totale productie, of 283 ton in totaal, zou daarbij bestemd zijn voor de

export (Van der Heijden 2006; Van der Giessen e.a. 2014, p. 147-151).

In tegenstelling tot de zonet geschetste problematiek omtrent de can-

nabisteelt voerde Nederland de strijd tegen de productie van en han-

del in synthetische drugs al rond de eeuwwisseling op (Van Ooyen-

Houben 2006, p. 31). Via het beleidsprogramma Samenspannen tegen

XTC focuste men zich sinds 2001 op de hele keten, van de productie

tot de handel.6 Deze aanpak wierp de daaropvolgende jaren zijn

vruchten af, zoals bleek uit de daling van het aantal ontmantelde syn-

thetische-drugslaboratoria (Spapens 2006, p. 131-165). Daarnaast

2 ‘Notitie: het pad naar de achterdeur’, Kamerstukken II 1999/2000, 24077, 75.
3 ‘Drugbeleid’, brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 april 2004, Kamerstukken II
2003/04, 24077, 125; ‘Drugbeleid’, brief van de minister van Justitie van 26 april 2005,
Kamerstukken II 2004/05, 24077, 156.

4 ‘Drugbeleid’, brief van de minister van Justitie van 26 april 2005, Kamerstukken II 2004/05,
24077, 156; ‘Drugbeleid’, brief van de minister van Justitie van 27 oktober 2005, Kamer-
stukken II 2005/06, 24077, 170.

5 Bijlage bij Kamerstukken II 2007/08, 29911, 10.
6 ‘Beleid inzake XTC’, brief van de minister van Justitie van 9 mei 2001, Kamerstukken II

2000/01, 23760, 14.
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zorgden maatregelen in het kader van de aanmaak en invoer van pre-

cursoren, waaronder verscherpte controles langs de Chinese aanvoer-

zijde, ervoor dat er vanaf 2008 een tekort ontstond van bepaalde pre-

cursoren (bijvoorbeeld PMK) (Dienst Nationale Recherche 2012,

p. 12-13, 127; Spapens 2008, p. 180; Van Laar & Van Ooyen-Houben

2016, p. 179). Nederlandse criminele organisaties trachtten dit tekort

vervolgens op te vangen door zelf precursoren aan te maken en hier-

voor gebruik te maken van pre-precursoren (Dienst Nationale Recher-

che 2012, p. 13-21). Het gevolg van deze alternatieve werkwijze veroor-

zaakte vanaf 2010 een heropleving van de synthetische-drugsmarkt in

Nederland.7

De serieuze aanscherping van het Nederlandse coffeeshopbeleid

De explosie van de cannabisteelt was nauw verbonden met de ontwik-

keling van het fenomeen van de coffeeshops. De shops evolueerden

van kleinschalige, lokale verkooppunten naar grootschalige bedrijven

die zowel Nederlanders als buitenlanders bevoorraadden (Spapens

2008). Vooral in de Nederlandse grensgemeenten, waar de coffeeshop-

problematiek uitvergroot werd door de toeloop van drugstoeristen en

de bijkomende overlast, diende men het coffeeshopbeleid te gebrui-

ken om (een deel van) de georganiseerde criminaliteit in de sector te

bestrijden (Bieleman & Snippe 2006, p. 56-57; Van Ooyen-Houben

2006, p. 41).8 Onder andere Terneuzen zag zich genoodzaakt om zijn

coffeeshop Checkpoint te sluiten, wat leidde tot een afname van het

aantal drugstoeristen met maar liefst 82% (Bieleman e.a. 2009, p. 1;

Mein & Van Ooyen-Houben 2013, p. 55-57, 65). Daarnaast voerde

Maastricht in 2006 bij wijze van experiment het woonlandbeginsel in,

de voorloper van het latere I-criterium (Korf e.a. 1993, p. 42-44).9 Eer-

der legde men in 2005 al de idee voor om (een deel van) de coffee-

shops naar de rand van de stad, en dus richting België, te verplaatsen.

Dit zorgde binnen de Euregio Maas-Rijn voor enorme spanningen tus-

sen Nederlandse, Belgische en Duitse gemeenten, waarna aan Fijnaut

7 Nationale Politie & Openbaar Ministerie, Jaarbericht. Intensivering aanpak ondermijning in
Zuid-Nederland (bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 29911, 126), 2016, p. 40.

8 ‘Drugbeleid’, brief van de minister van Justitie van 7 april 2000, Kamerstukken II 1999/2000,
24077, 75.

9 ‘Drugbeleid’, brief van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties van 12 mei 2009, Kamerstukken II 2008/09, 24077, 232, p. 6.
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en De Ruyver gevraagd werd een overzicht te geven van de problema-

tiek in de Euregio Maas-Rijn en in dit kader aanbevelingen te doen

(Fijnaut & De Ruyver 2008, p. 93-98).

Naast de zonet geschetste lokale initiatieven, moest men echter ook

tot gezamenlijke voorstellen voor de herziening van het drugsbeleid

komen. In dit kader stelde de commissie-Van de Donk in 2009 voor

om de coffeeshops te laten functioneren als clubs met een beperkt

aantal leden, waar ieder lid kon kweken voor eigen gebruik. Deze aan-

pak zou de voor- en de achterdeur met elkaar verbinden en zou de

problemen in de grensstreek ook doen verminderen (Fijnaut e.a.

2009). De hoofdlijnen van deze aanbeveling werden grotendeels

gevolgd door het kabinet. Vanaf 2012 werden coffeeshops in de zuide-

lijke provincies enkel toegankelijk voor meerderjarige ingezetenen van

Nederland op vertoon van een geldig identiteitsbewijs (I-criterium).10

Dit zorgde voor een spectaculaire afname van het aantal drugstoeris-

ten, net als van het aantal geregistreerde bezoeken aan coffeeshops

(Van Ooyen-Houben e.a. 2013, p. 117-119, 122). Hoewel de straathan-

del in het begin wel toenam, werd deze illegale parallelmarkt na het

verhogen van de opsporingscapaciteit ook grotendeels teruggedron-

gen (Van der Torre e.a. 2013, p. 31; Van Ooyen-Houben e.a. 2013,

p. 121).11 Uiteindelijk zou het I-criterium in 2013 ook op landelijk

niveau worden ingevoerd, al bleef dit tot op heden slechts een voorne-

men en is het criterium nog niet geëffectueerd in de andere delen van

het land.12

De aanpak van ondermijnende criminaliteit in Zuid-Nederland

Ondanks de intensivering van de aanpak van de cannabisteelt, de syn-

thetische-drugsproductie en de aanscherping van het coffeeshopbe-

leid bleek dat Nederland, vooral in Brabant, nog steeds kampte met

10 ‘Drugbeleid’, brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie,
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Jeugd en Gezin van 11 september
2009, Kamerstukken II 2009/10, 24077, 239; ‘Drugbeleid’, brief van de minister van Veilig-
heid en Justitie van 26 oktober 2011, Kamerstukken II 2011/12, 24077, 265; ‘Drugbeleid’,
brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 15 december 2011, Kamerstukken II
2011/12, 24077, 267.

11 ‘Drugbeleid’, brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 1 juni 2012, Kamerstukken
II 2011/12, 24077, 287.

12 ‘Drugbeleid’, brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 19 november 2012,
Kamerstukken II 2012/13, 24077, 293; ‘Drugbeleid’, brief van de minister van Veiligheid en
Justitie van 29 mei 2013, Kamerstukken II 2012/13, 24077, 309.
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ernstige problemen gerelateerd aan de georganiseerde misdaad. In

2010 namen vijf Noord-Brabantse steden dan ook het initiatief om de

Taskforce Aanpak Georganiseerde Misdaad Brabant (Taskforce B5) op

te richten.13 De positieve resultaten die de korte interventies konden

voorleggen en het besef dat de georganiseerde criminaliteit zich niet

alleen in de grote Brabantse steden in de maatschappij genesteld had,

leidden in 2014 tot een verbreding van het werkgebied van de Task-

force naar alle tachtig gemeenten in Brabant en Zeeland. De Taskforce

Brabant Zeeland (Taskforce BZ) focust zich sindsdien via barrièremo-

dellen op de aanpak van de cannabisteelt, de productie van syntheti-

sche drugs en de outlaw motorcycle gangs (Politie Zeeland-West-Bra-

bant 2014; Taskforce BZ 2014).

Ondanks de krachtige inspanningen van de Taskforce BZ namen de

aard, ernst en omvang van de ondermijnende georganiseerde crimina-

liteit niet in die mate af zoals men gehoopt had. Daarom besliste men

in oktober 2014 om meer capaciteit in te zetten en gedurende twee

jaar de aanpak van de ondermijnende criminaliteit te intensiveren

onder de noemer Intensivering Zuid-Nederland. Deze intensivering

uit zich nog steeds in de vorm van een zeer groot aantal korte maar

slimme interventies, gericht op het afpakken van crimineel vermogen

(Taskforce BZ 2015).14 Bovendien stelde men in 2015 alle voorberei-

dingshandelingen (art. 10b Opiumwet) strafbaar, zodat de activiteiten

van growshops ook strafbaar werden (Theunissen & Vaes 2016, p. 4).

Al deze inspanningen zorgen er mogelijk voor dat criminelen weg wil-

len uit Zuid-Nederland en zich naar andere regio’s verplaatsen.15

Cannabisplantages op het Belgisch grondgebied

In vergelijking met de florerende Nederlandse cannabis(produc-

tie)markt in de jaren negentig duurde het in België tot halverwege het

eerste decennium van deze eeuw vooraleer de illegale cannabisteelt

exponentieel begon te stijgen. Toen al meldden bepaalde bronnen de

gedeeltelijke verplaatsing van deze teelt van Nederland naar de Belgi-

13 ‘Bestrijding georganiseerde criminaliteit’, brief van de minister van Veiligheid en Justitie
van 26 mei 2011, Kamerstukken II 2010/11, 24077, 49.

14 Zie ook Nationale Politie & Openbaar Ministerie, Jaarbericht. Intensivering aanpak onder-
mijning in Zuid-Nederland (bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 29911, 126), 2016, p.6

15 Nationale Politie & Openbaar Ministerie, Jaarbericht. Intensivering aanpak ondermijning in
Zuid-Nederland (bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 29911, 126), 2016, p.40.
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sche grensarrondissementen. Het contrast tussen Nederland, dat zijn

gedoogbeleid aanscherpte en de opsporing van cannabisplantages een

hogere prioriteit gaf, en België, waar de kennis omtrent de opsporing

van plantages nog miniem was, veroorzaakte mogelijk een aanzuig-

effect van Nederlandse criminelen richting België (Vanhove e.a. 2012,

p. 64; Van der Torre e.a. 2013, p. 61). Dit werd eveneens in de hand

gewerkt door de ‘emigratie’ van Nederlanders naar de Belgische grens-

streek als gevolg van de sterk gestegen huizenprijzen. Niettemin was

de gedeeltelijke verplaatsing niet op alle criminele groepen van toe-

passing. Sommigen gingen vooral op zoek naar opportuniteiten en

gebruikten ook geschikte ruimten in andere delen van Nederland

(Spapens e.a. 2007).

De betrokkenheid van Nederlandse criminelen in de Belgische teelt,

vooral bij grootschalige plantages, leidde niettemin tot een sterke con-

nectie tussen de Belgische en Nederlandse cannabismarkt. Neder-

landse criminelen kochten of huurden in België een pand, of lieten

Belgische telers hun benodigdheden in Nederlandse growshops kopen

en namen hen in onderaanneming (Fijnaut e.a. 2005, p. 147-148). De

growshops waren dus ook een belangrijke faciliterende factor voor de

Belgische cannabisteelt (Jansen 2012, p. 25). Zij boden immers even-

zeer de mogelijkheid om de oogsten van de Belgische producenten op

te kopen en te verdelen naar de coffeeshops (Spapens 2008, p. 185).

Hoewel het stijgende aantal plantages duidelijk maakte dat het Belgi-

sche handhavingsbeleid moest worden aangescherpt, liet men na om

eerdere aanbevelingen te volgen en concrete acties te ondernemen

(Fijnaut & De Ruyver 2014, p. 206). Inmiddels kreeg de Belgische can-

nabisproductiemarkt de tijd om verder te evolueren. Waar het meren-

deel van de Belgische kwekerijen zich in 2005 nog in de grensstreek

bevond, vond vanaf 2007 een verspreiding plaats over het hele Bel-

gisch grondgebied (Beke e.a. 2012, p. 19; Spapens 2008, p. 99-116).

Daarnaast kozen criminele organisaties voor een verdere schaalver-

groting en zetten zij meerdere kleine plantages op in plaats van één

grote (Lamkaddem & Roelands 2009, p. 98). Tot slot vonden ook de

growshops hun weg naar België, na de strafbaarstelling van hun activi-

teiten in Nederland in 2015 (Taskforce BZ 2015).

De laatste sterke toename van het aantal Belgische plantages in 2010

kan mogelijk worden toegeschreven aan de Nederlandse intensivering

van de strijd tegen de cannabisplantages in 2008. Deze toename, die

sindsdien eerder gestaag verloopt, werd mogelijk in stand gehouden
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door de invoering van het I-criterium. Voormalige Belgische drugstoe-

risten begonnen na de invoering van het I-criterium namelijk in hun

eigen voorraad te voorzien via thuisteelt. Echter, na de versterking van

de strijd tegen de cannabisplantages via de Taskforce BZ en de Inten-

sivering Zuid-Nederland hadden Nederlandse organisaties er nog

steeds baat bij om kwekerijen op te zetten in België (Van der Torre e.a.

2013, p. 61). Uit cijfers van de Federale Politie blijkt immers dat in 2015

bijna 15% van de daders betrokken bij de cannabisteelt over de Neder-

landse nationaliteit beschikte, in tegenstelling tot bijna 13% in 2012.

Het aandeel van de Belgische daders daalde dan weer van 72,3% in

2012 naar 62,1% in 2015.

Synthetische-drugslabo’s in de Belgisch-Nederlandse grensstreek

De aanscherping van het Nederlandse opsporingsbeleid in de strijd

tegen de synthetische-drugsproductie rond de eeuwwisseling zorgde

er eveneens voor dat de georganiseerde-criminaliteitsgroepen zich in

de Belgische grensregio’s vestigden (Boerman e.a. 2012, p. 47; Dienst

Nationale Recherche 2012, p. 34). Nog meer dan bij de cannabisteelt

splitste men het hele productieproces op en voerde men verschillende

stappen uit op verschillende locaties langs weerszijden van de grens.

Zo verspreidde de productie zich verder over de Belgisch-Nederlandse

grensregio (Spapens 2008, p. 175-178). Nederlandse criminele groepen

maakten ook hier gebruik van Belgische dienstverleners en hulpkrach-

ten (Fijnaut e.a. 2005).

Het jaarlijkse aantal ontdekte labo’s bleef tussen 2002 en 2007 relatief

stabiel, tot de Nederlandse aanpak ten aanzien van de aanvoer van

precursoren vanaf 2008 ook in België een daling in de productie van

synthetische drugs veroorzaakte (Dienst Nationale Recherche 2012,

p. 12). Het duurde daarop tot 2013 vooraleer de synthetische-drugs-

markt in België terug een explosieve toename kende, zowel op het vlak

van productiesites als op het vlak van dumpingen (Taskforce BZ 2015).

Deze heropleving van de markt werd enerzijds veroorzaakt door de

opkomst van de pre-precursoren, die via België ingevoerd werden, om

ze dan naar Nederland door te voeren (Dienst Nationale Recherche

2012, p. 13-21). Anderzijds speelde ook de intensivering van de aanpak

van de synthetische-drugsproductie via de Taskforce hier een rol in

(Taskforce BZ 2015). Het structureel aantreffen van synthetische-
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drugslabo’s en dumpingsites in België kan namelijk duiden op een

verplaatsingseffect.16 Echter, in tegenstelling tot de cannabisteelt ver-

spreidt de synthetische-drugsproductie zich niet zo prominent over

het volledige Belgisch grondgebied. De activiteiten vinden nog steeds

voornamelijk plaats in de Belgisch-Nederlandse grensregio, waar

Nederlandse criminele organisaties de touwtjes in handen hebben

(FGP Antwerpen 2014, p. 13-14). Dit kan eveneens worden bevestigd

door cijfers van de Federale Politie, waaruit blijkt dat het aantal

betrokken daders met de Nederlandse nationaliteit steeg van 4,9% in

2012 naar 15,1% in 2015.

De aanhoudende problematiek van de dealpanden en drugsrunners

Tien jaar geleden werd de Belgische strafrechtsbedeling al volop

geconfronteerd met het fenomeen van de dealpanden en de drugsrun-

ners (De Ruyver 2006, p. 139-142). Beide fenomenen ontwikkelden

zich in de jaren negentig in het Nederlandse Rotterdam en deden in

België hun intrede in achtereenvolgens Antwerpen (2001), Mons

(2002), Gent (2003), Sint-Niklaas, Brussel en West-Vlaanderen. Nadat

drugsrunners eerst louter loopjongens waren van de dealers in de

dealpanden, werden ze ten gevolge van een verplaatsing van de drugs-

handel naar parkings langs de autosnelweg ingezet als ‘rijdende dea-

lers’, namelijk als koeriers tussen de dealpanden en de afnemers (De

Ruyver e.a. 2007, p. 22, 34). Men vermoedde toen al dat (vooral Marok-

kaanse) drugsrunners uit Maastricht de grens overstaken en aan de

slag gingen vanuit gehuurde appartementen van kennissen en vrien-

den (Fijnaut & De Ruyver 2008, p. 149-152). De netwerken van deze

runners zouden in handen zijn van Nederlands-Marokkaanse families

uit de Randstad, al had men hier toen relatief weinig zicht op (Van der

Torre & Gerz 1996, p. 100-101, 111).

Ondanks de aanpassingen in de modi operandi van de criminele orga-

nisaties concludeerde men toch dat de forse inspanningen van lokale

politiezones weinig effect hadden. De evolutie van deze fenomenen

noodzaakte de Belgische regering dan ook om het drugstoerisme, en

samenhangend de dealpanden en drugsrunners, meer grensover-

schrijdend te gaan benaderen (Garlement & Dommicent 2007, p. 8).

16 Nationale Politie & Openbaar Ministerie, Jaarbericht. Intensivering aanpak ondermijning in
Zuid-Nederland (bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 29911, 126), 2016, p.37-38.
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Ondertussen waren ook de invoering van het woonlandbeginsel in

Maastricht, de sluiting van de vele coffeeshops in Nederland en de uit-

breiding van het Damoclesbeleid in 200717 mogelijke pushfactoren

voor een verplaatsing van een deel van de illegale handel naar de

grensstreek en verder België in. De algemene restrictieve sfeer die in

Nederland rond de coffeeshops heerste, zorgde ervoor dat de aanzui-

gende werking op buitenlandse toeristen daalde (Beke e.a. 2012,

p. 17-20; Rovers & Fijnaut 2011, p. 46). Het illegale softdrugsaanbod in

België ging daardoor steeds meer concurreren met de illegale markt in

Nederland (Beke e.a. 2012, p. 65-66). Deze evolutie zette zich door na

de invoering van het I-criterium in Nederland (Van Ooyen-Houben

e.a. 2014, p. 184). Uit cijfers van de Federale Politie blijkt dat het aantal

geregistreerde feiten van in- en uitvoer van illegale drugs in België

sinds 2012 daalde, terwijl het aantal geregistreerde feiten van drugs-

handel vanaf 2013 steeg. Het aantal geregistreerde feiten van drugsbe-

zit ging na 2012 eveneens de hoogte in, net als het aantal ontdekte

drugspanden.

De rol van de landsgrens in de verwevenheid van de Belgische en
Nederlandse drugsmarkten

Bovenstaande beschrijving toont aan dat er reeds lange tijd een sterke

verwevenheid is tussen de Nederlandse en Belgische drugsmarkten.

Dat deze verwevenheid door de jaren heen alleen maar toeneemt,

blijkt onder andere uit de steeds uitdijende rol van de havens van Ant-

werpen en Rotterdam voor de invoer van cocaïne (Spapens e.a. 2016,

p. 12). Daarnaast weten criminele organisaties, waaronder die in de

Nederlandse provincie Noord-Brabant, al eeuwenlang handig gebruik

te maken van het Belgisch-Nederlandse grensgebied (De Ruyver 2006).

Vanaf het begin van de 21e eeuw stak men zowel voor de teelt van can-

nabis als voor de productie van synthetische drugs de grens over rich-

ting België. Momenteel doet men dit, zoals eerder vermeld, ook voor

de wereldwijde verzending van nieuwe psychoactieve stoffen( NPS),

de uitbating van growshops en de aankoop van grondstoffen voor de

productie van synthetische drugs, zoals eerder vermeld (Kruithof e.a.

17 Art. 13b Opiumwet maakte het mogelijk om private woningen te sluiten als daar drugs
verkocht werden, zonder dat er sprake hoefde te zijn van publieke overlast. Zie Stb. 2007,
355.
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2016, p. 105; Taskforce BZ 2015).18 Bovendien trachten outlaw motor-

cycle gangs zich langs weerszijden van de landsgrens te vestigen en

lijkt ook de zogenaamde ondermijning haar weg richting België gevon-

den te hebben (Spapens e.a. 2016, p. 12).

Criminele organisaties zijn wellicht om verschillende redenen actief

aan beide kanten van de Belgisch-Nederlandse grens. In de eerste

plaats maakt men, ondanks het bestaan van de ‘open grenzen’, handig

gebruik van de geografische bevoegdheidsbeperking van politie en

justitie (Spapens 2008). Daardoor zijn België en Nederland aangewe-

zen op de grensoverschrijdende samenwerking. Die vindt enkel op

caseniveau plaats en verloopt moeilijk door verschillen in organisatie-

cultuur, benaderingswijzen en prioriteiten (Fijnaut e.a. 2005). Echter,

niet alleen deze samenwerking, maar ook de informatie-uitwisseling

tussen de strafrechtsinstanties van beide landen loopt vaak stroef.

Vooral de behandeling van rechtshulpverzoeken door Nederland

wordt door de Belgische strafrechtshandhaving als problematisch

ervaren. Terwijl België fenomeengericht werkt, hanteert men in

Nederland een projectmatige aanpak gebaseerd op prioriteiten en

opportuniteiten die als zeer rigide wordt ervaren. Beide benaderingen

staan schijnbaar haaks op elkaar en veroorzaken dan ook de nodige

frustraties (Vermeulen & Van Damme 2010, p. 106-121, 171).

Naast deze operationele moeilijkheden profiteren criminele organisa-

ties eveneens van de discrepanties in de wet- en regelgeving tussen

beide landen. Nederland beschikt in de strijd tegen de georganiseerde

criminaliteit over de mogelijkheid om verschillende (in grote mate

bestuurlijke) maatregelen aan te wenden, zoals de sluiting van

publieke en private panden, de screening van vergunninghouders via

de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar

bestuur (Wet BIBOB) en de controle van huurders van panden.

Momenteel denkt men er zelfs over na om panden te kunnen sluiten

als er voorwerpen of stoffen gevonden worden die wijzen op de teelt of

de bereiding van drugs, zonder dat de drugs zelf in het pand aanwezig

hoeven te zijn.19 Een efficiënte handhaving van deze instrumenten ligt

mogelijk aan de basis van de verschuiving van criminele fenomenen

van Nederland naar België. Net daarom zag een aantal Belgische

grensregio’s, steden en gemeenten (Genk, Turnhout, Leopoldsburg)

18 Zie ook Nationale Politie & Openbaar Ministerie, Jaarbericht. Intensivering aanpak onder-
mijning in Zuid-Nederland (bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 29911, 126), 2016, p. 37-38.

19 Rijksoverheid, ‘Kabinet wil drugspanden sneller kunnen sluiten’, 27 januari 2017.
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zich de afgelopen jaren dan ook genoodzaakt om een soortgelijke

(bestuurlijke) handhaving te ontwikkelen en toe te passen (De Ruyver

e.a. 2016, p. 11, 13).

Naar een gemeenschappelijke aanpak in België en Nederland

Toch heeft België de ontwikkelingen op de illegale drugsmarkt steeds

ondergaan. Ondanks de vele aanbevelingen en tools die in de tussen-

tijd geformuleerd en aangereikt werden, bleef België aan de zijlijn toe-

kijken. Dit bleek in eerste instantie al uit een evaluatie naar aanleiding

van de Federale Beleidsnota Drugs van 2001, die aantoonde dat de

aanbevelingen uit het rapport van de Parlementaire Werkgroep

Drugs20 – aangezien als hét moederdocument van het Belgische drugs-

beleid – allerminst geïmplementeerd waren (De Ruyver e.a. 2000;

Fijnaut & De Ruyver 2014, p. 195). Het duurde vervolgens tot de Kader-

nota Integrale Veiligheid van 2004 alvorens de problematiek van de

cannabisplantages vooropgesteld werd als een van de centrale

beleidspunten en men zich ging richten op de aanpak hiervan. De

intenties in de nota werden echter niet gevolgd door een actieplan, en

dus evenmin door de toewijzing van de nodige middelen aan politie

en justitie (Fijnaut & De Ruyver 2008, p. 54). Dit was net zomin het

geval in het daaropvolgende Nationaal Veiligheidsplan van 2008, noch

in de zonale veiligheidsplannen (De Ruyver e.a. 2007, p. 39).

Dat België toen al niet over een concreet opsporingsbeleid beschikte,

blijkt uit het feit dat 90 tot 95% van alle drugsgerelateerde feiten acci-

denteel werd ontdekt. Men hanteert sinds jaar en dag een reactieve

benadering, waarbij enkel gereageerd wordt op concrete informatie.

Dit heeft enerzijds te maken met de cultuur van de strafrechtshandha-

ving. De aanpak van de bovenlokale, a fortiori internationale, drugs-

handel werd immers steeds als een bevoegdheid van de Federale Poli-

tie aangezien, terwijl de lokale politie zich enkel bezighield – en houdt

– met het symptomatisch bestrijden van specifieke criminaliteitsfeno-

menen, zoals de drugspanden. Anderzijds hebben de politiediensten

– in het bijzonder de lokale politie – te kampen met een acuut perso-

20 Kamer van Volksvertegenwoordigers, Verslag namens de parlementaire werkgroep belast
met het bestuderen van de drugsproblematiek. 5 juni 1997, Gedrukte Stukken Kamer,
1996-1997, 1062/1.
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neelstekort, wat een proactieve benadering zo goed als onmogelijk

maakt (De Ruyver e.a. 2007, p. 39).

Nadien concludeerde ook het onderzoek van Fijnaut en De Ruyver

(2008) in de Euregio Maas-Rijn dat er nog steeds een enorme discre-

pantie was tussen de ernst van de drugsproblematiek en de slagkracht

van het beleid. In de hoop dit onevenwicht enigszins in balans te bren-

gen, stelden beide onderzoekers een plan van aanpak op voor zowel

de euregionale samenwerking als het beleid in de drie landsdelen. Wat

België betreft ging het om het ontwikkelen van een regionaal actieplan

met specifieke maatregelen voor de betrokken provincies. Hierbij

werd gedacht aan de oprichting van een gemeenschappelijke recher-

che en een versterking van de kleinere zonale politiekorpsen, en dan

vooral in die arrondissementen die geconfronteerd worden met een

sterke (grensoverschrijdende) drugsproblematiek. Bovendien diende

een nationaal actieplan te worden opgesteld omtrent de invoering van

bepaalde bevoegdheden, zoals de sluiting van private woningen in

geval van drugshandel. In de derde en laatste plaats stelde het plan

van aanpak een versterking van de nationale/centrale overheden voor,

bijvoorbeeld op het vlak van de samenwerking tussen politie en justi-

tie en de organisatie van de wederzijdse rechtshulp (Fijnaut & De Ruy-

ver 2008, p. 167-169).

Van al deze aanbevelingen uit 2008 kwam in de daaropvolgende jaren

echter opnieuw weinig terecht. Bovendien staat de samenwerking in

de Euregio Maas-Rijn momenteel op een laag pitje. Niettemin geeft de

huidige Kadernota Integrale Veiligheid voor de periode 2016-2019 op

nationaal niveau prioritair aandacht aan de fenomenen van de profes-

sionele en commerciële productie van cannabis, de productie van en

handel in synthetische drugs, de import en export van cocaïne en van

(pre-)precursoren, en de lokale, nationale en internationale handel in

verdovende middelen. Desondanks is er nog steeds een grote discre-

pantie tussen de Nederlandse en Belgische investeringen in de aanpak

van de grensoverschrijdende drugscriminaliteit, wat mogelijk een ver-

schuiving van fenomenen van Nederland naar België in de hand

werkt. Het is duidelijk dat de Nederlandse overheid de komende jaren

nog meer wenst te investeren in haar integrale aanpak, vooral onder

de noemer van de Taskforce BZ. Als België het Nederlands voorbeeld

op korte termijn niet volgt, en dus geen beleids- en/of operationele

maatregelen neemt, zal dit waarschijnlijk onvermijdelijk gevolgen

hebben voor de drugscriminaliteit op het Belgisch grondgebied. Het
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rapport van Fijnaut en De Ruyver (2008, p. 171-172) schetste expliciet

dat in de beide landen dezelfde of soortgelijke drugsproblemen voor-

komen. Beide landen beschikken eveneens over voldoende troeven

om deze gemeenschappelijke problemen aan te pakken. De expertise

die zich bijvoorbeeld in Nederland op het vlak van de strafrechtshand-

having gevormd heeft, leent zich perfect tot het gebruik ervan in Bel-

gië. Deze troeven kunnen echter slechts ten volle worden uitgespeeld

als België en Nederland deze troeven samen, gemeenschappelijk, ont-

wikkelen.

Besluit

Recent cijfermateriaal en een deels ondersteunend aanvoelen wijzen

er reeds enkele jaren op dat bepaalde drugsmarkten, of zeker delen

ervan, mogelijk verschuiven van Nederland naar België. Het blijft tot

op heden echter onduidelijk of er kan worden gesproken over een

daadwerkelijke verschuiving van de illegale drugsmarkten, dan wel dat

we geconfronteerd worden met een delokalisatie van de Nederlandse

drugsmarkten. Voorliggend artikel draagt bij aan een onderzoek dat

dit thema bestudeert, door vanuit Belgisch oogpunt een overzicht te

geven van de meest recente ontwikkelingen in het Nederlandse drugs-

beleid en een poging te ondernemen om deze ontwikkelingen te kop-

pelen aan fenomenen op het Belgisch grondgebied.

Het is reeds lang duidelijk dat de Belgische en Nederlandse markten

als communicerende vaten werken. Als Nederland druk legt op een

fenomeen heeft dit quasi onmiddellijk een invloed op de evolutie van

dit fenomeen in België. Enerzijds kan worden geconcludeerd dat er

momenteel nog grote verschillen bestaan tussen de Nederlandse en

Belgische investeringen in de aanpak van grensoverschrijdende drugs-

criminaliteit en dat men dringend moet toewerken naar een gemeen-

schappelijke aanpak van gemeenschappelijke problemen. Anderzijds

is het nog niet mogelijk om degelijk onderbouwde conclusies te trek-

ken omtrent de daadwerkelijke verschuiving van fenomenen. Niette-

min zal uit de resultaten van het DISMARK-onderzoek moeten blijken

op welke manier het nationaal drugsbeleid in beide landen een

invloed heeft op de vraag- en aanbodketen en de mogelijke verplaat-

singseffecten, en dit met het oog op het formuleren van concrete aan-

bevelingen.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published six times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Security and Justice in cooperation with Boom juridisch. Each

issue focuses on a central theme related to judicial policy. The section

Summaries contains abstracts of the internationally most relevant

articles of each issue. The central theme of this issue (no. 2, 2017) is

Crime in the Dutch province of Noord-Brabant.

Subversive Brabant
P. Klerks

Various forms of organized crime are concentrated in the Dutch prov-

ince of North Brabant, bordering Belgium. In this essay it is argued

that specific historic, geographic, social economic, cultural and social

psychological factors created an enduring window of opportunity in

which criminality can flourish. Brabant is portrayed as a marginalized

province that suffered from war, exploitation by the central govern-

ment, rural gangs, a lack of law enforcement, extreme poverty as well

as from discrimination because of its mainly catholic population.

Against this background the population developed a mentality of solv-

ing problems on their own. Their survival strategies implied not only

legal activities like agriculture and small-scale production in private

houses, workplaces and factories, but also smuggling and illegal alco-

hol production. In more recent times the production of synthetic

drugs, growing cannabis and transport criminality became wide-

spread.

The approach of antisocial behavior and the culture of marginal
neighborhoods
P. Tops

‘Volksbuurten’ (marginal neighborhoods) in Brabant emerged from

poverty and backwardness, but have developed their own way to deal

with it. ‘Deviant behavior’, including forms of illegal and criminal

activity, is important in there. That behavior gradually gets sustainable

features. These neighborhoods are usually the result of conscious and

active government policy; in particular the approach of ‘antisocial

behavior’ in the forties and fifties of the last century has been impor-
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tant. In this article the author first sketches the outlines of this particu-

lar ‘volksbuurten’ culture, to focus then on the history of a particular

street in one of those neighborhoods and its culture around 1960: the

Ruisvoornstraat in Tilburg. Knowledge of the history of these neigh-

borhoods is one of the keys to understanding the specifics of the his-

tory of Brabant and its partial intertwining with a culture of acting ille-

gally and criminally.

Cultural heritage and criminal problem: On the subculture of
‘travelers’
R. Witte and H. Moors

Within the Province of Noord-Brabant, the ‘traveler community’ pos-

sesses a specific position, coloring the developments in crime

throughout the region and being a main focus for major concern

among policymakers and professionals. The authors reflect on the his-

torical development of the ‘traveler community’ and their perceived

subculture as well as on state response to these developments. Along

this, the attempts of social work to contribute to social climbing of

‘travelers’ outside criminality in the 1980s and 1990s are portrayed.

The contribution rounds up with some reflections on the present call

for a ‘multi-agency approach’ towards organized and undermining

crime in which again, and increasingly so, the importance of the so-

called ‘soft side of crime prevention and repression’ is underlined.

Criminal family networks in North Brabant: Generation effects in
organized crime
H. Moors and T. Spapens

This article on intergenerational transmission of crime in families is

based on a study of seven families of which at least one member held a

key position in an organized crime group. The authors retrieved infor-

mation on at least three generations (preceding and succeeding this

key member’s generation) to investigate whether transmissions occur-

red, and if so, how these might be explained. Throughout the genera-

tions the majority of family members indeed have criminal records.

However, it seems to be less easy to transfer criminal leadership in

organized crime from one generation to the next. Leading a criminal

group seems to demand qualities that are not transferred easily. Suc-

cessful successors appear to be able to establish their own networks

within the deviant subcultures from which they stem. This also
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explains the persistence of criminal behavior: both men and women

select their friends and partners from these closed communities and

seem to prefer for their social and love relationships those who have

already developed substantial criminal track records. Organized crime

families in North Brabant took advantage of criminal opportunities

that were presented to them over the years. Particularly XTC produc-

tion, starting in the 1990s, allowed them to step up their criminal

activities from the local to the global level. In addition, they may have

capitalized on a moral economy with sentiments of subordination

present in the province of North Brabant, dating back to the seven-

teenth century, which resulted in a more reserved attitude towards

authorities than in other parts of the Netherlands. Finally, law enforce-

ment agencies have been generally slow to respond to developments

in criminal opportunities that benefited these seven families.

Synthetic drug waste dumpings in Noord-Brabant
Y.M.M. Schoenmakers and S.L. Mehlbaum

Synthetic drug waste dumpings are a growing concern in the Nether-

lands, particularly in the southern region. During the production pro-

cess of ecstasy (MDMA) and speed (amphetamine), large quantities of

chemical residue are released, that the illegal manufacturers need to

get rid of. According to police statistics the chemical waste is mostly

dumped in barrels in rural areas, and recovered as such by authorities.

However, an unknown quantity of synthetic drug waste is also directly

being discharged into sewer, soil or natural surface waters. The phe-

nomenon embodies environmental crime as well as organized crime.

From the viewpoint of environmental crime, both ecological and

social harm are evident. The article also illustrates the operations of

serious organized crime groups behind the scenes.

The displacement of illegal drug markets from the Netherlands to
Belgium. Perception or reality?
F. De Middeleer and B. De Ruyver

Recent figures indicate that certain drug markets, or at least parts of it,

shift from the Netherlands to Belgium. However, it is still unclear

whether it is a displacement of some parts of the illicit drug markets or

whether it should be seen as a diversification of certain parts of some

illicit drug markets in terms of spreading of risks and taking profit of

new opportunities. In this respect, this article contributes to an ongo-
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ing research (DISMARK) by providing an overview of drug policy

measures most recently taken by the Netherlands, from a Belgian

point of view, and by trying to link these developments to drug-related

trends in Belgium. It is clear that both countries will have to invest in a

common approach of their common drug problems. However, it is not

yet possible to draw any profound conclusions on the actual displace-

ment of illicit drug markets.
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