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HOOFDSTUK 1

Verkenning van de problemen rond Antillianen

Nederlandse Antillen
De eilandengroep van de Antillen behoort tot het Koninkrijk der Nederlanden en
omvat de bovenwindse eilanden Saba, St. Maarten, St. Eustatius en de beneden-
windse eilanden Bonaire en Curaçao. Aruba heeft sinds 1986 een status aparte, als
land binnen het Koninkrijk. In het vervolg wordt gemakshalve gesproken van
Antillianen, maar zij kunnen zowel afkomstig zijn van Aruba als van een der ande-
re eilanden. De Antillianen in Nederland komen vooral van Curaçao. Op Curaçao
en Bonaire is Papiamento de voertaal, op de bovenwindse eilanden Nederlands.

Vanaf de jaren vijftig trokken Antilliaanse studenten naar Nederland om een
(hogere) opleiding te volgen. Vanwege de economische crisis op de Antillen volg-
den eind jaren zestig de arbeidskrachten die, over het algemeen, geschoold waren.
De meisjes gingen veelal in de verpleging werken. In de tweede helft van de jaren
tachtig volgde een nieuwe lichting emigranten. Zij onderscheidden zich van de vori-
ge groepen door haar lage scholing en gebrekkige beheersing van de Nederlandse
taal. Bovendien kwamen de Antillianen vaak alleen en wel in een periode waarin
het economisch met Nederland ook niet goed ging. Vanaf die tijd is het thema
‘Antilliaanse probleemgroep’ regelmatig onderwerp van maatschappelijke en
wetenschappelijke discussie. Die bereikte destijds haar hoogtepunt in de uitspraken
van hoofdcommissaris Nordholt, die in 1993 stelde dat de helft van de overvallen
en straatroven door Antillianen en Surinamers werd gepleegd. Een andere uitspraak
van Nordholt had de strekking dat de autoriteiten op Curaçao meewerkten om de
kansarme, criminele Antillianen naar Nederland te laten vertrekken. Deze uitlatin-
gen brachten een discussie op gang over Antilliaanse probleemgroepen.

Een van de veronderstelde verklaringen voor het gegeven dat Antillianen veel
met de politie in aanraking komen, is dat ze in het land van herkomst ook al tot het
kansarme, dan wel criminele deel van de bevolking behoorden.1 Maar tot op heden
is naar deze stelling weinig onderzoek gedaan. Een uitzondering is een recente stu-
die waarin is nagegaan of de Antilliaanse delinquenten in Den Haag ook justitie-
contacten hebben op de Antillen.2 Dit bleek in twintig procent van de gevallen zo
te zijn. Ofschoon er geen vergelijkingen zijn gemaakt met andere allochtone groe-
pen geeft het voeding aan de stelling dat in elk geval een deel van de Antilliaanse
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1 Bovenkerk (1994).
2 Candelaria (2000).



nieuwkomers al een problematische achtergrond had voor ze naar Nederland kwa-
men. Dit wordt bevestigd door een onderzoek onder Antilliaanse jongeren op een
aantal Arubaanse scholen.3 Een groot deel van de jongeren komt op jonge leeftijd
een of meer keren in aanraking met de politie, onder andere wegens mishandeling,
vechtpartijen en drugs.

Antillianen in Nederland en criminaliteit
Volgens het CBS zijn er in 2001 bijna drie miljoen allochtonen in Nederland (eer-
ste en tweede generatie). Hiervan hebben er ruim 100.000 een Antilliaanse achter-
grond.4 Antillianen maken dus ruim drie procent van alle allochtonen uit, en ruim
een half procent van de gehele bevolking. Iets meer dan de helft van de Antillianen
in de leeftijd tot 29 jaar is in Nederland geboren.5 Etnische minderheden in het
algemeen en Antillianen in het bijzonder wonen vooral in de grote steden. 6 Van de
Antillianen is 27 procent jonger dan 15 jaar.7 Antilliaanse kinderen groeien in ver-
gelijking met kinderen uit andere etnische groepen vaker op in eenoudergezinnen.8

Daarentegen hebben de Antillianen vaker een middelbare of hogere beroepsoplei-
ding afgerond.9 Ongeveer een op de acht Antillianen staat als werkloos geregis-
treerd.10 Resumerend kan worden gesteld dat Antillianen vaker dan mensen uit
andere minderheidsgroepen opgroeien in eenoudergezinnen en dat zij het in soci-
aal-economisch opzicht en qua opleiding minder moeilijk hebben.11 Dat laatste
lijkt positief, maar later in dit onderzoek zal blijken dat veel Antillianen forse pro-
blemen ervaren op het vlak van scholing en werk.

Het is moeilijk om een eenduidig beeld te schetsen van de aard en omvang van
de gepleegde criminaliteit door Antillianen. De resultaten uit diverse studies lijken
erop te wijzen dat Antillianen (net als Marokkanen) oververtegenwoordigd zijn in
de criminaliteitsstatistieken. Uit een heranalyse van landelijke HKS-gegevens over
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3 Maduro-Hassell (1999). 
4 Andere groepen zijn: Turken (319.000), Marokkanen (272.000) en Surinamers (309.000). Bron:

www.cbs.nl. 
5 Turken: 60,8%; Marokkanen: 57,5%; Surinamers: 62,8% (Martens, 1999). 
6 Van de Antillianen is dit 32%, van de Turken 36%, van de Marokkanen 48% en van de Surinamers

58%. Van de autochtonen is dat 9% (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van Justitie,
1997).

7 Vergelijk Nederlanders: 17%; Turken: 34%; Marokkanen 37%; Surinamers: 28%. Zie vorige noot
voor bron.

8 Onder Antillianen is dit 58%, onder Nederlanders 14%, onder Surinamers 38%, onder Marokkanen
en Turken respectievelijk slechts 6% en 8% (Martens, 1999).

9 Onder de Nederlanders heeft 52% een middelbare beroepsopleiding of een hogere opleiding afge-
rond. Bij Turken is dit 13%, bij Marokkanen 7%, bij Surinamers 30% en bij Antillianen 37%
(Martens, 1999).

10 Bij Nederlanders is dat een op de 25, bij Marokkanen een op de vijf, bij Turken een op de zes, bij
Surinamers een op de tien (Martens, 1999).

11 Junger e.a. (2001); Angenent (1997).



ernstige misdrijven komt naar voren dat de oververtegenwoordiging vooral deze
twee groepen betreft en dat Antillianen zich relatief veel schuldig maken aan mis-
drijven tegen het leven.12 Hierbij zij opgemerkt dat politiestatistieken geen volle-
dig beeld geven van de werkelijkheid.13

Uit een andere studie in drie politieregio’s komt een vergelijkbaar beeld naar
voren: Antillianen komen het meest in aanraking met de politie en wel op verden-
king van de ernstigere delicten. Opmerkelijk is dat ook Antilliaanse meisjes gemid-
deld meer met de politie in aanraking komen.14 In tegenstelling tot de gangbare
opvatting plegen niet alleen de jongere Antillianen zware delicten, maar ook de
volwassenen.15 Uit een recente Amsterdamse studie komen vergelijkbare resulta-
ten naar voren: Antillianen vormen naar verhouding de meest problematische van
de allochtone groepen. Ze maken zich vooral schuldig aan vermogens-, gewelds-
en drugsdelicten. Per jaar wordt gemiddeld een op de vier Antilliaanse jongeren
aangehouden voor een delict.16 Antillianen (en Surinamers) blijven het langst cri-
mineel actief: na hun 27e jaar en na een criminele carrière van tien jaar is ruim een-
derde van de degenen die in aanraking zijn gekomen met de politie en kinderrech-
ter nog actief.17

Kanttekening bij deze cijfers is dat het door de politie/justitie geregistreerde
misdrijven betreft. Allerlei factoren kunnen hierop van invloed zijn. Te denken valt
aan (een gebrek aan) handigheid van de delinquenten in het inschatten van de pak-
kans. Mogelijk speelt ook het soort delicten dat ze plegen een rol. Sommige delic-
ten hebben een grotere prioriteit en pakkans (geweldsdelicten) dan andere (drugs-
delicten). In het eerste geval is er vaak sprake van een slachtoffer dat aangifte doet,
terwijl in het tweede geval geen van de betrokken partijen er baat bij heeft dat de
politie weet heeft van hun betrokkenheid bij dit delict (drugshandel). Politiestatis-
tieken worden bovendien beïnvloed door korpsprioriteiten en de zaken waarnaar
de aandacht van agenten uitgaat.18

Een manier om een completer inzicht te krijgen in het aantal gepleegde delic-
ten is het uitvoeren van een self report-onderzoek. In het Nationale scholierenon-
derzoek worden om de twee jaar ongeveer 10.000 jongens en meisjes tussen de
twaalf en twintig jaar uit het regulier voortgezet onderwijs ondervraagd, onder
andere over het plegen van strafbare feiten (bijlage 1, figuren 2 en 3). Het blijkt dat
Antilliaanse jongens meer vermogensdelicten (zeggen te) plegen dan jongens met
een andere etnische achtergrond. Qua geweldsdelicten nemen ze een tussenpositie
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12 Junger e.a. (2001), zie ook bijlage 1, figuur 1. 
13 Stol (1996); Korf e.a. (2001).
14 Van Hulst en Bos (1994). 
15 Jong e.a. (1997). 
16 Korf e.a. (2001). 
17 Beke e.a. (1998). 
18 Stol (1996). 



in. De Antilliaanse meisjes vallen op door een hoge score op gewelds- en vermo-
gensdelicten en vernieling.

Op basis van de criminaliteitsstatistieken kan de conclusie worden getrokken
dat Antillianen een zorgelijke groep zijn.19 De cijfers geven echter geen inzicht in
achtergronden. Een belangrijke vraag is immers hoe het komt dat de Antillianen
relatief vaak met de politie in aanraking komen. Deze vraag vergt een andere
onderzoeksmethode, namelijk een kwalitatieve. Verschillende auteurs hebben de
achtergronden van de problemen in kaart gebracht. Om enkele factoren te noemen:
gebrekkige integratie, taalproblemen, lage opleiding, sociaal-economische depri-
vatie, enzovoort.20 Dergelijke factoren zijn echter weinig specifiek omdat ze ook
opgeld (kunnen) doen voor andere, gemarginaliseerde groepen. Het is van belang
om ook culturele factoren in ogenschouw te nemen.21

Een centraal aspect van de Antilliaanse cultuur is Rèspèt, wat Papiaments is
voor respect.22 Uit interviews met (en participerende observatie bij) Antilliaanse
jongeren en moeders komt naar voren dat de jongeren – die vaak in gezinnen zon-
der vaders opgroeien – hun delinquente gedrag rechtvaardigen omdat ze geen sta-
tus hebben en hun mannelijkheid willen bewijzen. Ze zoeken situaties op waarin
ze om de eer, het respect kunnen strijden.23 Men noemt dit ook wel machismo of
machogedrag. Uit een dossieronderzoek komt dit als een van de belangrijkste con-
clusies naar voren: de invloed van het machismo op het criminele gedrag van de
jongeren. Het praten over (het plannen en plegen van) gewelddaden is normaal en
‘speelt zich af binnen een context waarin geen corrigerende volwassenen voorko-
men’. 24

Een verklaring voor het feit dat sommige Antilliaanse jongeren snel overgaan
tot geweld (‘steken’) is deels gelegen in de opvoeding.25 De moeders grijpen
bewust niet in, sterker nog: soms moedigen ze dat gedrag aan door het goed te keu-
ren en er trots op zijn. Ze vinden het vanzelfsprekend dat hun kinderen een mes bij
zich dragen, want die kinderen moeten – als het nodig is – hun eer en die van de
familie kunnen verdedigen. In die gevallen lijden de moeder en de familie geen
gezichtsverlies en wordt de eer niet aangetast. Dit ligt anders bij het plegen van
zogenoemde instrumentele delicten (‘stelen’), wat als een falen van de moeder in
haar opvoeding wordt gezien. De Antilliaanse jongeren verkeren op veel fronten in
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19 Vanzelfsprekend zijn er meer studies verricht naar de problematiek rond Antillianen. Het voert te
ver om hiervan uitvoerig verslag te doen. Het is voor het doel van dit onderzoek belangrijk om de
problemen van de Antillianen in perspectief te plaatsen. 

20 Leuw (1997). 
21 Bovenkerk (1994); Bovenkerk (2000). 
22 Hoogenboom en Rogier (2001). 
23 Van San (1998). 
24 De Jong e.a. (1997); Klooster e.a. (1999). 
25 Van San (1998). 



een minderheidspositie en zullen zich snel ‘aangevallen’ voelen in hun eer, omdat
ze niet het respect krijgen dat ze menen te verdienen. Sommigen zijn er trots op dat
ze iemand hebben neergestoken.

Problemen rond Antillianen in Nijmegen
Eind jaren negentig kreeg Nijmegen in toenemende mate last van Antillianen, in
het bijzonder van de jongere. In 1997-1998 vonden in de stad incidenten plaats die
nogal wat onrust veroorzaakten, vooral omdat daarbij sprake was van vuurwapen-
bezit en -gebruik door Antilliaanse jongens. In 1998 voerde de politie een vertrou-
welijk onderzoek uit om scherper zicht te krijgen op de problemen. Op basis van
ervaringen van agenten werd een lijst opgesteld met 63 personen die voor proble-
men zorgen, vooral drugshandel wordt vaak genoemd. Een klein deel van deze
groep behoort tot de harde kern. Het overgrote deel van de groep van 63 personen
is ouder dan twintig jaar en verblijft al enkele jaren in Nederland. Voor de meesten
van hen is Nijmegen de officiële woonplaats; zij wonen vooral in Dukenburg,
Lindenholt en Neerbosch-Oost. De incidenten die zij plegen vinden hoofdzakelijk
in het centrum plaats. Opvallend is dat (slechts) vijftig van de 63 personen antece-
denten in HKS hebben voor drugs-, gewelds- en/of vermogensdelicten. Verder
springt de relatief hoge leeftijd in het oog, gezien de genoemde delicten.26 Kenne-
lijk weten de meesten lange tijd buiten de politieregisters te blijven. Het gaat ech-
ter niet alleen om de harde kern, ook de degenen daaromheen zijn volgens het
onderzoek een zorgelijke groep. Aangelokt door het ‘succes’ van de harde kern is
er het gevaar dat ze op termijn tot de notoire delinquenten gaan behoren.

Op 1 oktober 1998 startte de lokale overheid, onder aanvoering van de gemeen-
te, met een integrale aanpak van de problemen onder de naam Trabou Tin
(Papiaments voor Er is werk). De drie pijlers in de aanpak zijn arbeid plus scho-
ling, preventie en repressie. Het arbeids- en scholingstraject is bedoeld voor jon-
geren en volwassenen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar die geen opleiding volgen en
geen werk hebben. Zowel de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Nijmegen
als het arbeidsbureau levert een aandeel hierin. Het onderdeel preventie is in han-
den van Stichting Tandem, een onderdeel van Trabou Tin. Het doel is om het pro-
bleemgedrag van de Antillianen te doorbreken (verminderen aantal politiecontac-
ten, geven opvoedingsondersteuning en tegengaan schoolverzuim) (Gemeente Nij-
megen (1999)). Politie en justitie zijn verantwoordelijk voor het repressieve onder-
deel van het traject. Enerzijds gaat het daarbij om het zogenoemde ‘A-team’ dat als
primaire taak heeft het uitschakelen van de harde kern en anderzijds om het over-
lastproject dat gericht is op het terugdringen van overlast door onder andere de
Antilliaanse jeugd in de binnenstad. 
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26 De gemiddelde leeftijd per delictsoort (drugs-, geweld- en vermogensdelict) is respectievelijk 22,8,
26,9 en 26,6 jaar. 



In de nieuwe voortgangsrapportage ‘Integrale Veiligheid’ staat: ‘Voor het grootste
deel van de Antilliaanse gemeenschap in Nijmegen geldt dat zij in het geheel niet
problematisch is. Er is echter een kleine groep waarvoor de theorie van “de pira-
mide van toenemend probleemgedrag” blijkt te gelden. Dat wil zeggen dat er een
kleine groep criminele Antillianen in Nijmegen woont en een groep, in beperkte
mate problematische Antillianen, die door dat criminele circuit wordt aangetrok-
ken. Gevoegd bij de specifieke culturele achtergrond is er aanleiding voor een
afzonderlijke en structurele aanpak. Vanuit politie en justitie zijde wordt op de cri-
minele groep Antillianen ingezet. De inzet vanuit de gemeente is er op gericht om
te voorkomen dat de groep “nog niet criminele Antillianen” het criminele circuit in
gaan. Het signaleren van Antillianen die steun nodig hebben, diverse preventie-
projecten en het aanbieden van arbeid en scholingstrajecten vormen de basis van
de gemeentelijke aanpak. Het doel van de aanpak is het doorbreken van de pira-
mide van toenemend probleemgedrag en het in vijf jaar tijd doen afnemen van het
aantal strafbare feiten dat door Antillianen wordt gepleegd met 25%.’27

Het A-team heeft volgens de politie verschillende resultaten geboekt, waaron-
der het aanhouden van een aantal leden van de harde kern, het ontnemen van
wederrechtelijk verkregen voordeel en het verzamelen van informatie over de
doelgroep. Maar op diverse punten heerst ook nog onduidelijkheid. Zo heeft het
volgens een evaluatieonderzoek in het totale project aan meetbare doelstellingen
ontbroken en bestaat het vermoeden dat de repressieve aanpak verplaatsingseffec-
ten tot gevolg heeft gehad. Sommige Antillianen lijken ‘slimmer’ te zijn gaan ope-
reren en blijven zodoende buiten beeld van de politie. Een zorgelijke ontwikkeling
die wordt genoemd, is de aanzuigende werking die uitgaat van de ‘succesvolle’
delinquenten op de jonge aanwas.28 Met betrekking tot de uiteindelijke effecten
van het totale traject en in het bijzonder het repressieve deel ervan, is er behoefte
aan meer inzicht in de aard en omvang van de problemen en in de processen die
hierbij op de achtergrond spelen.

Vooralsnog blijft het gissen naar de huidige stand van zaken. De groep
Antillianen waarop de politie zich richt is in de loop van de tijd nauwelijks gemo-
nitord, met als gevolg dat er geen actueel en goed ingevuld beeld is van deze groep
en de ontwikkelingen daarbinnen. In een recent onderzoek van de gemeente
Nijmegen wordt er wel op gewezen dat de Antillianen in Nijmegen in verhouding
tot hun aandeel in de bevolking de meest problematische groep vormen, vooral
Antillianen in de leeftijd van 15 tot 30 jaar. 29
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27 Gemeente Nijmegen (2003).
28 BMC (2000). 
29 Gemeente Nijmegen (2000). 



Onderzoeksvragen en doel van onderzoek
In 1998 startte in Nijmegen het project ter bestrijding van de problematiek rond
Antillianen. De vraag van bestuur en politie is welke veranderingen er vanaf die
tijd in de problematiek zijn opgetreden en vooral hoe het met de repressieve aan-
pak verder moet. Bijvoorbeeld: moet het A-team, dat gericht is op repressie, in de
huidige opzet worden gecontinueerd of kan – een deel van – de capaciteit voor
andere prioriteiten worden benut? Op termijn nog belangrijker is de vraag hoe de
ontwikkelingen in de stad kunnen worden gemonitord. In dit verband zijn de vol-
gende drie onderzoeksvragen geformuleerd:
1 Wat is de aard en de omvang van de problemen rond Antillianen in Nijmegen?
2 Wat zijn de achtergronden van de problematische Antillianen?
3 Hoe kunnen de politie en de gemeente de problemen rond de groep problema-

tische Antillianen zo goed mogelijk monitoren?

Het hoofddoel van het onderzoek is inzicht krijgen in de problematiek (aard en
omvang en de achtergronden) met betrekking tot Antillianen in Nijmegen en het
kunnen monitoren van de ontwikkelingen daaromtrent.
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HOOFDSTUK 2

Opzet en uitvoering van het onderzoek

Drie onderzoeksonderdelen
Het onderzoek is opgebouwd uit drie afzonderlijke onderdelen die tezamen een
beeld moeten geven van de aard en de omvang van de problemen en van de ken-
merken en achtergronden van de problematische Antillianen. Het eerste onderdeel
betreft een analyse van de politiecijfers (‘Wat wordt er bij de politie geregistreerd
omtrent Antillianen?’). Het tweede onderdeel bestaat uit interviews met deskundi-
gen en Antilliaanse (ex-)gedetineerden. Daarmee pogen we meer inzicht te krijgen
in aspecten die minder zichtbaar zijn voor politie en justitie, alsmede in de proces-
sen die ten grondslag liggen aan het plegen van strafbare feiten (‘Wat gebeurt er
zoal in en om Nijmegen en hoe gaat een en ander in zijn werk?’). Parallel aan de
interviews is het derde onderdeel uitgevoerd, dat bestaat uit een traject van de
Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de politie Nijmegen. Deze dienst staat
een aantal middelen ter beschikking om informatie te genereren over een bepaald
criminaliteitsfenomeen, in dit geval Antillianen die betrokken zijn bij criminele
activiteiten. Met de informatie uit het CIE-traject proberen we meer zicht te krij-
gen op de problemen die (nog) niet in de fase van een concreet opsporingsonder-
zoek zijn beland (‘Wat weet de CIE over criminele Antillianen in Nijmegen?’).

Er is bewust gekozen voor het toepassen van verschillende onderzoeksmetho-
dieken omdat zo’n aanpak de validiteit van de uitkomsten verhoogt, maar vooral
omdat een groot deel van de criminaliteit niet bij de politie bekend wordt. Dit geldt
met name voor ‘slachtofferloze delicten’ als de drugshandel, waarmee de Antil-
lianen zich vooral inlaten. Volgens ervaringen van politiefunctionarissen die zich
bezighouden met de problematiek rond Antillianen in Nederland zijn sommigen
van hen zeer mobiel en schrijven zij zich niet altijd in bij een gemeente. Gevolg
daarvan kan zijn dat veel strafbare feiten zich eerder aan de aandacht van instan-
ties zal onttrekken dan het geval zou zijn bij een minder mobiele en beter geregis-
treerde groep.

Per onderzoeksonderdeel volgt hierna een toelichting. Ten overvloede zij opge-
merkt dat het onderzoek zich primair richt op de Antillianen die voor problemen
zorgen. De gegevens mogen niet zonder meer gegeneraliseerd worden naar de
gehele Antilliaanse gemeenschap in Nijmegen.
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Analyse politiecijfers
Deze vorm van onderzoek, ook wel registeranalyse genoemd, houdt in dat bestaan-
de databestanden worden gebruikt om overzichten te maken. Als een eerste kwan-
titatieve probleemverkenning is dit een goede methode, omdat de registeranalyse
een indicatie kan geven van de aard en omvang van de problemen. In dit geval gaat
het om gegevens uit het Bedrijfsprocessensysteem (BPS) en het Herkennings-
systeem (HKS) van de politie. In bijlage 4 staat een overzicht van de categorieën die
de politie in deze systemen hanteert. Voor de overzichtelijkheid hebben we deze
categorieën samengevoegd tot hoofdgroepen: vermogen, geweld, opium, wapens en
munitie, zeden, wegenverkeerswet en overig.30 Voordeel daarvan is dat het cijfer-
materiaal reeds voorhanden is. Nadeel is dat de gehanteerde bestanden niet altijd
precies de gegevens bevatten die nodig zijn voor de vraagstelling. Daarbij komt dat
het voorwerk vereist om de gegevens uit de registers te halen én dat de kwaliteit van
de gegevens afhankelijk is van hoe zorgvuldig anderen hebben gewerkt. Bestaande
registers zijn daarom zelden bruikbaar voor een inhoudelijke verdieping in een
onderwerp. Dit geldt temeer omdat politiegegevens betrekking hebben op hetgeen
de politie heeft waargenomen en geregistreerd. Een groot deel van de criminaliteit
blijft zoals gezegd buiten beeld van de politie. De meldingsbereidheid bij gewelds-
delicten bijvoorbeeld, is volgens de Politiemonitor Bevolking in 2001 niet meer dan
29 procent. Dit percentage is stabiel sinds 1993. Dat wijst erop dat zo’n 70 procent
van de geweldsdelicten voor de politie verborgen blijft (dark number). Om zicht te
krijgen op de verborgen criminaliteit zijn andere onderzoeksstrategieën nodig. Maar
ondanks die nadelen zijn analyses van politiegegevens doorgaans wel goed bruik-
baar om hoofdlijnen en ontwikkelingen in kaart te brengen, mits het registratiege-
drag van politiemensen niet te veel wijzigt. De kwantitatieve analyse van de poli-
tieregistraties is volgens een aantal stappen uitgevoerd (bijlage 2 bevat een beschrij-
ving van die stappen). In het kort komt de analyse op het volgende neer: we hebben
de politiesystemen BPS en HKS gekoppeld aan het bevolkingsbestand van de
gemeente Nijmegen. Hiermee konden we goed zicht krijgen op de etnische achter-
grond van de inwoners, ondanks dat de politie slechts de nationaliteit van de ver-
dachten registreert. Als gezocht zou worden op nationaliteit dan zouden sommige
Antillianen onopgemerkt kunnen blijven omdat ze als Nederlander geregistreerd
staan. Nationaliteit hoeft derhalve weinig te zeggen over de etnische achtergrond.
We hebben twee onderzoeksjaren bekeken: 1998 (voor de start van het A-team) en
2001 (ruim twee jaar na de start van het team). Daarbij hebben we ons primair
beperkt tot Antillianen die in Nijmegen ingeschreven staan of in Nijmegen delicten
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30 In bijlage 4 staat uit welke categorieën deze hoofdgroepen precies zijn opgebouwd. Behalve
geweldsdelicten namen we ook openlijke geweldpleging op. Dit betreft artikel 141 WvSr en hier-
uit kan niet direct worden opgemaakt of het geweld tegen personen of goederen is gericht. Deze
delicten optellen bij geweldsdelicten geeft derhalve een vertekend beeld. 



hebben gepleegd. Het ging om zowel mannen als vrouwen tot 40 jaar. Om uitspra-
ken te kunnen doen over de omvang en dus de ernst van de problemen met betrek-
king tot sommige Antillianen hebben we tevens in beide gekoppelde bestanden de
overige bevolking van Nijmegen in enkele analyses meegenomen. Uit het gekop-
pelde BPS-bestand blijkt dat er in 2001 ruim 400 Antillianen geregistreerd staan bij
de politie, waarvan ongeveer 30% is aangemerkt als verdachte. Een kleine 100
Antillianen staan in dat jaar in HKS geregistreerd.

Interviews
Met in totaal negentien personen zijn interviews gehouden aan de hand van een
vooraf opgesteld interviewprotocol. Om redenen van veiligheid zijn de responden-
ten in dit verslag anoniem gelaten. In totaal gaat het om twaalf respondenten die
bij politie of gemeente werkzaam zijn en zeven die anderszins goed op de hoogte
zijn van de problematiek. Van de negentien respondenten zijn er dertien van
Antilliaanse afkomst. De items die aan de orde zijn gekomen, lopen parallel met
de onderwerpen van de afzonderlijke paragrafen in dit onderzoek. De interviews
zijn door twee onderzoekers uitgevoerd. Vooraf is per onderwerp de inhoud en
strekking besproken. De selectie van de respondenten is gebeurd volgens de
sneeuwbalmethode. Aan een contactpersoon binnen de Antilliaanse gemeenschap
is een aantal namen gevraagd van mogelijke kandidaten voor een interview.
Vervolgens is aan die personen weer een aantal namen van interviewkandidaten
gevraagd.31 Uitgezonderd een telefonisch interview hielden we alle gesprekken
vis-à-vis en hadden ze een gemiddelde duur van anderhalf tot twee uur. Met een
persoon is tweemaal een interview gehouden omdat het vanwege de bezoektijden
in het Huis van Bewaring niet lukte het gesprek in een keer af te ronden. Van de
interviews is nadien een schriftelijk verslag gemaakt. De kwaliteit van de verkre-
gen informatie loopt uiteen. In het algemeen zijn de (ex-)gedetineerden de waar-
devolste bron gebleken, gevolgd door andere Antillianen en als laatste de ‘blanke’
respondenten. In termen van het monitoren van de ontwikkelingen rond problema-
tische Antillianen is dit alvast een belangrijke notie: er is binnen de Antilliaanse
gemeenschap veel kennis over het reilen en zeilen van de problematische groep in
hun midden.

CIE-traject
De CIE van de politie heeft onafhankelijk van de NPA-onderzoekers informatie ge-
zocht over criminaliteit onder Antillianen in Nijmegen. Er is voor gekozen elkaar
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31 Om verschillende redenen (zoals geen tijd, neemt telefoon niet op, afspraak vergeten, komt niet
opdagen, wil niet) is het niet gelukt om alle beoogde personen te interviewen. Van de oorspronke-
lijke lijst vielen zo af: de Officier van Justitie van het A-team, een gedetineerde en drie actieve cri-
minelen.



niet te voeden met allerlei voorinformatie om sturing in de informatieverzameling
te voorkomen en de mogelijkheid van nieuwe informatie open te houden. Aan de
hand van dezelfde onderwerpen die in de interviews aan de orde zijn gekomen,
heeft de CIE twee verschillende bronnen geraadpleegd. De ene is het register Zware
Criminaliteit (ZwaCri-register) waarin informatie is opgeslagen over personen die
verdacht worden van ernstige strafbare feiten. Daarnaast is aan een informant van
de CIE gevraagd informatie te verstrekken. Vooraf is door de NPA-onderzoekers
aangegeven om per onderwerp zoveel mogelijk harde en zachte informatie te ver-
zamelen. De analyse van het ZwaCri-register heeft op het eerste oog weinig opge-
leverd: twee bladzijden tekst. We kunnen echter niet beoordelen of dit alles was;
de CIE kan – om begrijpelijke redenen – ook informatie voor dit onderzoek heb-
ben achtergehouden. Alle door de CIE aan ons verstrekte gegevens vallen niet
onder de beperkingen van het reglement registers ZwaCri en mogen derhalve ver-
meld worden.

Beperkingen van het onderzoek
Ofschoon de problematiek vanuit verschillende invalshoeken is bekeken, is er een
aantal beperkingen te noemen. Het onderzoek heeft zich vooral beperkt tot proble-
men veroorzakende Antillianen in Nijmegen en tot de delicten die in Nijmegen zijn
gepleegd. De gegevens mogen derhalve niet van toepassing worden verklaard op
andere steden, waar de sociaal-demografische en stedelijke karakteristieken totaal
anders kunnen zijn. Een van de onderwerpen van dit onderzoek betreft de veran-
deringen in de aard en omvang van de problemen na de start van het integrale pro-
ject in 1998. Aan de hand van politiecijfers valt hierover wel wat te zeggen. In
interviews kunnen mensen wel iets zeggen over hoe de situatie jaren geleden was,
maar we krijgen dan te maken met vertekeningen en foutieve interpretaties. Om dit
bezwaar te ondervangen is aan de respondenten in het algemeen gevraagd of ze in
de afgelopen jaren veranderingen hebben geconstateerd. De betrekkelijk weinige
interviews zijn in beginsel gehouden volgens het principe van hoor en wederhoor.
In bepaalde gevallen is dat echter niet gelukt omdat de informatie dermate speci-
fiek (persoonsgebonden) was dat zij nauwelijks door anderen kon worden geveri-
fieerd (bijvoorbeeld het verhaal van een gedetineerde drugshandelaar die vertelt
hoe hij zijn zaken organiseert).

Om uitspraken van respondenten op hun waarde te kunnen schatten, houden we
in de tekst het volgende onderscheid aan: als ‘een respondent’ iets vindt, dan heeft
die uitspraak betrekking op slechts één persoon. Bij ‘enkele’ of ‘verschillende’
respondenten gaat het om meer personen die over hetzelfde onderwerp eenzelfde
opvatting gaven. In dat geval kan gesproken worden van een gedeelde werkelijk-
heid, zonder dat dit noodzakelijk hoeft te verwijzen naar een feitelijke of objectie-
ve gebeurtenis of situatie.
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HOOFDSTUK 3

Aard en omvang van de problemen rond Antillianen

Criminaliteitsbeeld

Overallbeeld: diverse groepen Nijmegenaren
Ofschoon Antillianen centraal staan in dit onderzoek, behandelen we eerst enkele
kengetallen over de algehele Nijmeegse situatie, om de problemen rond Antillianen
in een perspectief te kunnen plaatsen. In het bijzonder kijken we naar verschillen-
de etnische bevolkingsgroepen en in hoeverre die in aanraking zijn gekomen met
de politie vanwege een strafbaar feit waarvoor een proces-verbaal is opgemaakt
(figuur 1, bijlage 3). Om de vergelijking zuiver te houden, zijn alleen de inwoners
van Nijmegen in het overzicht betrokken en niet degenen van buiten die in Nijme-
gen een delict hebben gepleegd. Over het jaar 2001 mist volgens de politie onge-
veer tien procent van de gegevens, omdat de gegevens over dat jaar nog niet vol-
ledig waren ingevoerd.

Uit deze analyse blijkt in de eerste plaats dat de Antillianen in vergelijking met
de andere bevolkingsgroepen relatief veel politiecontacten hebben, hetgeen in over-
eenstemming is met andere onderzoeken (zie hoofdstuk 1). De groep Ethiopiërs en
Tunesiërs moet men buiten beschouwing laten omdat het om te kleine aantallen
gaat. Antillianen komen in vergelijking met Nederlanders in 1998 zevenmaal en in
2001 vijfmaal vaker in aanraking met de politie. Ook in vergelijking met de Marok-
kanen – een groep die ook als problematisch bekendstaat – zijn de Antillianen vaker
geregistreerd voor een delict. Als we naar 1998 en 2001 kijken, zien we een daling
van het percentage Antilliaanse inwoners dat in aanraking komt met de politie. Er
blijft sprake van een daling als we in aanmerking nemen dat het aantal Antillianen
met politiecontacten in 2001 met nog ongeveer tien procent kan stijgen.

Delictpatronen

Algemeen
Op basis van de politieregistraties HKS en BPS is getracht zicht te krijgen op de
delictpatronen van Antillianen. Er is een controlegroep samengesteld, bestaande uit
alle geregistreerde personen behalve de Antillianen (de niet-Antillianen), waarmee
de Antillianen op een aantal punten worden vergeleken. Volgens HKS-gegevens
zijn Antillianen naar verhouding meer betrokken bij opiumdelicten.32 Voor de
andere typen strafbare feiten zijn er nauwelijks verschillen tussen Antillianen en
niet-Antillianen (bijlage 3, figuur 2).

BPS-analyses laten een tamelijk diffuus beeld zien. Antillianen zijn in vergelij-
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king met niet-Antillianen meer betrokken bij verkeersdelicten, geweldsmisdrijven
en jeugdoverlast.33 Niet-Antillianen scoren vooral op vermogensdelicten en ver-
nieling. In tegenstelling tot wat men wellicht zou verwachten is de betrokkenheid
van Antillianen bij harddrugsdelicten zeer gering (bijlage 3, figuur 3.1 en 3.2).
Verder staan Antillianen (veel) meer dan niet-Antillianen geregistreerd als betrok-
kene en verdachte (bijlage 3, figuur 4). Daarentegen komen niet-Antillianen meer
als benadeelde naar voren. De verdachte Antillianen plegen vooral verkeers- en
vermogensdelicten. Andere delicten die zij volgens de BPS-cijfers plegen, zij het
in veel mindere mate, zijn vernieling en geweldsdelicten (bijlage 3, figuur 5).

De bevindingen uit de interviews zijn een goede aanvulling op de politieregis-
traties omdat ze enig zicht bieden op de criminaliteit(-spatronen) die niet of min-
der bij de politie bekend zijn. In de interviews is derhalve ruim aandacht besteed
aan delictpatronen (aard en omvang) van Antillianen. Voorzichtigheid in interpre-
tatie en generalisatie is geboden vanwege het betrekkelijk kleine aantal respon-
denten. Tevens is gebruikgemaakt van informatie van de CIE.

Uit de politieregistraties kwam naar voren dat Antillianen relatief veel met de
politie in aanraking komen. In de interviews is gevraagd hoe groot dat probleem
nu werkelijk is. Enerzijds wordt dan benadrukt dat het met de meeste Antillianen
in Nijmegen goed gaat. Anderzijds zeggen respondenten dat het onmogelijk is te
bepalen wat er allemaal precies speelt in Nijmegen. Dit heeft voor een deel te
maken met de mobiliteit van de Antillianen. Ook speelt een rol dat de meeste
respondenten op de een of andere manier een relatie (familie, kennis) hebben met
iemand die de wet overtreedt (en daar mogelijk van profiteert) en daar uit schaam-
te niet over willen praten.

Enkele respondenten die de Antilliaanse gemeenschap goed kennen, leggen het
zwaartepunt van de problemen met Antillianen bij de lage sociaal-economische
positie van de gezinnen. ‘Alle jongeren of jong volwassenen in de lage klasse ple-

22

––––––

32 In deze analyses gaat het om antecedenten die opgebouwd kunnen zijn uit een of meer strafbare fei-
ten. Er is voor 1998 en 2001 nagegaan voor welke delicten de Antillianen in aanraking zijn gekomen
met de politie. Over de aard van de delicten in de andere jaren worden derhalve geen uitspraken
gedaan. Deze gegevens zijn vergeleken met die van niet-Antillianen. Het aantal Antillianen is in deze
analyse groter dan in de voorgaande omdat personen bij verschillende delicten betrokken kunnen zijn.

33 Het gebruik van twee verschillende politieregistratiesystemen (HKS en BPS) kan ertoe leiden dat
ogenschijnlijk tegenstrijdige bevindingen worden gedaan. Zo kan volgens het ene registratiesysteem
blijken dat er een toename is van bijvoorbeeld vermogens- en geweldsdelicten, terwijl het andere regi-
stratiesysteem het tegenovergestelde beeld laat zien. Belangrijke oorzaak van deze discrepantie is dat
HKS en BPS voor verschillende doeleinden zijn opgezet en worden gebruikt. In zijn algemeenheid
geldt het HKS als een betrouwbaarder systeem voor criminaliteitsanalyses; BPS is erg breed van
opzet en heeft vooral waarde als managementsturingsinstrument. De waarde van het gebruik van
beide politieregistraties is dat bepaalde trends en ontwikkelingen inzichtelijk kunnen worden
gemaakt. In feite wordt er door twee verschillende ‘brillen’ (politieregistratiesystemen) naar de wer-
kelijkheid gekeken. 



gen criminaliteit.’ Concreet betekent dit volgens een respondent dat een fors deel
van de Antillianen (respondent schat dertig tot veertig procent, ofwel enkele hon-
derden) in Nijmegen op een of andere manier actief met criminaliteit te maken
heeft. Jongeren die ouders hebben met werk en een goed inkomen lopen veel min-
der kans om in de criminaliteit verzeild te raken, aldus de respondenten.

Overlast
Blijkens de politieregistratie (BPS) wordt overlast met name veroorzaakt door
Antillianen. Hierbij gaat het om het in grote groepen op straat hangen, luidruchtig
aanwezig zijn, enzovoort. Naast de daadwerkelijke (geluids-)overlast kan het ook
een bedreigende en intimiderende indruk op derden maken. Zonder dat dit overi-
gens de bedoeling van de jongeren hoeft te zijn. In vergelijking tot de andere pro-
blemen, bijvoorbeeld de grootschalige drugshandel, is overlast een probleem van
geringe importantie. Niettemin stellen enkele respondenten dat juist het overlast-
gevende gedrag het voornaamste probleem is in termen van omvang. Deze stel-
lingname is begrijpelijk als bedacht wordt dat mensen hiervan daadwerkelijk hin-
der ervaren en niet van bijvoorbeeld drugshandel, die zich onttrekt aan het oog van
het publiek en in feite geen directe slachtoffers of benadeelden kent. Hierbij moet
worden opgemerkt dat degenen die in groepjes op straat staan en overlast veroor-
zaken zich vaak ook met andere zaken bezighouden, zoals drugs dealen. ‘Alle
overlast en criminaliteit is op een of andere manier met drugs verbonden. Waar
drugs is, wordt geschoten, is er lawaai, wordt er gestolen, enzovoort’, aldus een
respondent.

In feite worden hier culturele elementen – met elkaar op straat staan en praten
– vermengd met criminele intenties. Gevolg is dat de drugshandel aan het zicht
wordt onttrokken door het zichtbare en minder ernstige probleemgedrag. Een soort
dekmantel derhalve, want als ze worden aangesproken dan is dat op hun overlast-
gevende gedrag.

Drugs
In vergelijking met de niet-Antilliaanse verdachten zijn Antillianen volgens poli-
tieregistraties (HKS) vaker betrokken bij drugsdelicten, ofschoon het om kleine
aantallen gaat. In alle interviews wordt gesteld dat de problemen rond Antillianen
in Nijmegen in de eerste plaats met drugs te maken hebben. En met drugs wordt
vooral cocaïne bedoeld. Het is een probleem dat de gehele Antilliaanse gemeen-
schap doordringt. Op de vraag hoeveel Antillianen in Nijmegen er (in)direct bij de
drugshandel betrokken zijn, antwoordt een van de respondenten: ‘Van de 10
Antilliaanse gezinnen zijn er 9 waarvan een of meer gezinsleden met drugs te
maken hebben.’ Iemand anders zegt hierover: ‘75% van de jongens in Nijmegen
heeft op een of andere manier te maken met drugs.’ Ook andere respondenten stel-
len – zij het in meer bedekte termen – dat het een probleem van grote omvang is,
althans voor politie en justitie. Zelf zien de betrokkenen er weinig kwaad in.
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Volgens respondenten zijn er verschillende factoren die de grote betrokkenheid
van Antillianen bij drugsdelicten kunnen verklaren. In de eerste plaats is de soci-
aal-economische positie van veel gezinnen slecht. Elke neveninkomst is meege-
nomen. Ten tweede is de vraag naar drugs groot, met name van Duitsers die in
Nijmegen coke kopen. In de derde plaats is er makkelijk aan drugs te komen
(inkoop), niet alleen in Nijmegen maar ook daarbuiten. Antillianen in Nijmegen
hebben veel connecties in steden als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, waar
ze tegen een relatief lage prijs kunnen inkopen. Ze hebben vergelijkbare connec-
ties op de Antillen. Tot slot speelt het koloniale verleden een rol, in die zin dat
sommige Antillianen ronduit een hekel hebben aan Nederlanders. Enigszins
gechargeerd gezegd is er dan ook geen morele aanleiding om te stoppen met die
activiteiten die de blanke Nederlanders hebben verboden en waar de Antillianen
geld mee kunnen verdienen.

De Antillianen beheersen de cokemarkt in en om Nijmegen. Het is daarom wat
vreemd dat er in de politieregisters hiervan weinig tot uitdrukking komt. Kennelijk
weten de dealers hun activiteiten goed verborgen te houden en/of vertoont de op-
sporing van drugsdelicten lacunes (prioriteiten, menskracht, kennis, enzovoort).
Uit informatie van de CIE blijkt dat 25 van de 28 personen die in beeld zijn bij de
CIE zich uitsluitend, voornamelijk of mede bezighouden met drugshandel. Hier-
onder wordt verstaan: handel, invoer, doorvoer en koerieren. Zeven van hen ple-
gen ook geweldmisdrijven (overvallen) of vermogenscriminaliteit (voertuigdief-
stallen en inbraken).

Ter nuancering moet worden gemeld dat niet alleen Antillianen betrokken zijn
bij drugsdelicten. Ook Nederlanders, Turken, Marokkanen verhandelen drugs. De
respondenten stellen echter dat de andere nationaliteiten zich onderscheiden van de
Antilliaanse dealers doordat ze minder opvallend werken. Over het algemeen zijn
de straatdealers wel van Antilliaanse afkomst. In sommige gevallen geven dealers
met bijvoorbeeld een Dominicaanse nationaliteit zich uit voor Antilliaan (‘die heb-
ben toch al een slechte naam’).

Een fenomeen dat nauw met de drugshandel samenhangt, is dat van smokke-
laars/bolletjesslikkers. In Nijmegen wonen naar schatting tien personen die zich
hiermee bezig hebben gehouden of dat nog steeds doen.

Vermogensdelicten
Naast overlast en drugs, noemen respondenten vermogensdelicten als een groot
probleem. Antillianen komen volgens de politieregisters vooral voor dit type delic-
ten in aanraking met de politie. Het gaat bijvoorbeeld om winkeldiefstallen. Soms
wordt er gestolen voor eigen gebruik, maar vaak ook om weer door te verkopen.
De goederen moeten makkelijk te verkopen zijn en relatief veel geld opbrengen
(zoals kleren en dekbedden). Volgens geïnterviewden klaagt de detailhandel veel
over Antillianen, maar – zo wordt eraan toegevoegd – de winkeliers gooien vaak
alles op een hoop: ‘Als het niet wit is, is het gelijk Antilliaan.’
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Verder houden jongeren zich volgens respondenten vaak bezig met diefstal van
telefoons (wat vaak op straatroof neerkomt) en scooters. Jongeren rijden zelf eerst
een tijdje op de gestolen scooter en verkopen die daarna door. Dat levert dan tus-
sen de vier- en zeshonderd euro op. Sommigen verkopen de buit direct aan een
heler. Het is zelfs niet bij benadering te zeggen hoeveel Antillianen in Nijmegen
vermogensdelicten plegen.

Dat geldt niet voor de diefstal van auto’s. Er zijn in Nijmegen verschillende
Antillianen (enkele respondenten zeggen drie) die op professionele en georgani-
seerde wijze auto’s stelen. De indruk bestaat dat de auto’s zowel in regio Nijmegen
als in Duitsland worden gestolen.

Wapens en geweld
De meeste drugsdealers hebben wapens. De wapens komen veelal uit een van de
grote steden en kosten vanaf duizend euro. Voor veel Antillianen is het hebben van
een vuurwapen een statussymbool (afhankelijk van het kaliber en hoe het wapen
eruitziet; verchroomd is geliefd). Het gebruik ervan – bedreigingen en schieten –
wordt niet geschuwd. Uit de interviews komt naar voren dat er vrij veel wapens in
Nijmegen in omloop zijn. Niettemin is men van mening dat de situatie in Nijmegen
wat betreft schietpartijen niet te vergelijken is met die in bijvoorbeeld Rotterdam.
‘Hier zitten andere mensen, wat rustiger’, aldus een respondent.

Vergelijkbare uitspraken worden gedaan als het gaat om geweld, een delict
waar de Antillianen blijkens de politieregistraties relatief hoog op scoren. De ge-
weldsincidenten zijn drugsgerelateerd of hebben te maken met de aangetaste eer of
het prestige van een persoon. Een voorbeeld van dat laatste is de jongere die
betrokken was bij een schietincident, omdat hem de toegang werd geweigerd tot
een discotheek.

Hier speelt het gegeven mee dat veel geweldsincidenten niet worden gemeld bij
de politie, zeker wanneer Antillianen onderling geweld hebben toegepast. Een res-
pondent: ‘daar heeft de politie niets mee te maken, dat wordt onderling geregeld’.
Dat geldt ook wanneer iemand geript wordt, dat wil zeggen onder bedreiging of toe-
passing van geweld drugs of andere goederen afhandig worden gemaakt. Op de An-
tillen en ook in Nederland worden mensen voor drugs vermoord. In Nijmegen zijn
er vooralsnog geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk voor drugs gemoord is. Toch
willen andere etnische groeperingen liever geen zaken doen met Antillianen, omdat
ze bang zijn geript te worden. Een respondent ziet echter een tendens dat Antillianen
in de drugsscene steeds meer de neiging hebben om geweld te gebruiken.

Ook uit informatie van de CIE blijkt dat er veel geweld wordt toegepast. Toch
is in slechts drie van de 28 gevallen die bekend zijn bij de CIE sprake van zeer ern-
stig geweld: een poging tot doodslag en twee keer een doodslag (waarbij in een van
de gevallen twee personen werden neergeschoten door de dader; een van hen over-
leed). Blijkens de informatie wordt door veel van de wat grotere dealers geweld
toegepast als dreigmiddel en als middel om hun positie veilig te stellen. Bij vier
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van de 28 personen komt geweldgebruik expliciet in de informatie naar voren,
aldus nog steeds de informatie van de CIE.

Overvallen
Volgens schattingen van enkele respondenten plegen ongeveer tien Antillianen in
Nijmegen gewapende overvallen. Het is niet duidelijk om hoeveel overvallen het
gaat, omdat ze veel buiten Nijmegen opereren. Respondenten constateren dat het
werkgebied verschoven is van banken naar cafetaria’s en tankstations. Een duide-
lijk overzicht hiervan ontbreekt. ‘Je kan rustig stellen dat we het eigenlijk allemaal
niet goed onder controle hebben’, is de mening van een respondent uit de straf-
rechtketen.

Onduidelijk is bovendien of de overvallers ook andere delicten plegen (gene-
ralisten) of dat ze zich beperken tot overvallen (specialisten). Een van de respon-
denten suggereert dat het laatste het geval is: ‘Dat zijn de gevaarlijke jongens,
omdat ze te ongeduldig zijn om geld te verdienen met drugshandel. Daar hebben
ze ook geen verstand van. Overvallen is hun job, hun werk.’ Anderen denken dat
Antillianen die overvallen plegen juist generalisten zijn.

Zedendelicten
Wat betreft zedendelicten zijn in dit onderzoek groepsverkrachtingen en gedwon-
gen prostitutie genoemd. Een paar respondenten zeggen dat groepsverkrachtingen
door Antillianen voorkomen, maar dat er niet over wordt gepraat. De indruk is dat
het geen zeldzame incidenten zijn, maar dat het een kwestie van walging, schaam-
te of angst is dat mensen er niet over willen praten. Een van de respondenten ver-
biedt zijn dochter om in bepaalde gelegenheden in Nijmegen te komen omdat
meisjes daar de kans lopen slachtoffer te worden van een zedendelict. Het is niet
duidelijk of en in hoeverre er een relatie is met de gedwongen prostitutie. Een
respondent weet te vertellen dat een klein aantal mannen (ongeveer drie) in
Nijmegen jonge meisjes inpalmen om ze later te dwingen voor hen in de prostitu-
tie te werken (loverboys). Deze mannen worden als zeer gevaarlijk en geweldda-
dig omschreven. Er klinkt ook enige walging door in de reactie van de respondent
als gezegd wordt: ‘wat ze allemaal met meisjes doen…’. Van de 28 personen die
in beeld zijn bij de CIE, is er één betrokken bij een zedendelict.

Afpersing
Slechts een respondent vertelde dat Antilliaanse ondernemers en hoger opgeleiden
door andere Antillianen worden afgeperst. In welke mate dit gebeurt, durfde de
respondent uit angst voor represailles niet te vertellen.

Verkeersdelicten
In de interviews is dit nauwelijks een onderwerp van gesprek geweest. Indirect
wordt er wel een verklaring gegeven waarom relatief veel Antillianen geregistreerd

26



staan voor dergelijke delicten. Dit heeft volgens enkele respondenten te maken met
het feit dat Antillianen vaak verkeerscontrole krijgen (‘als je een nieuwe auto hebt,
word je vaak door de politie gecontroleerd’). Kennelijk leveren die controles vol-
doende materiaal op voor een overtreding van de wet. Een respondent: ‘De jongens
storen zich daar heel erg aan en denken dat de politie racistisch is. Maar ik snap de
politie wel: het controleren helpt, want ze pakken geregeld mensen op. De politie
ervaart dus waarschijnlijk dat dit vruchten afwerpt.’

Tot dusver is onderscheid gemaakt tussen diverse typen delicten. In werkelijk-
heid zal het vaak voorkomen dat personen zich aan meer typen delicten schuldig
maken. Enkele respondenten suggereren dat er een groep jonge mannen is die
gespecialiseerd zijn in geweld (‘een beetje zoals de Joego’s’) en die ook inbraken
en overvallen plegen, drugs en wapens verhandelen. Ze worden ‘patserige crimine-
len’ genoemd. Uit de beschrijving van de respondenten kan worden opgemaakt dat
het hier gaat om een harde kern van Antilliaanse misdadigers. De omvang van deze
groep is niet bekend, evenmin is duidelijk of ze ook tot de groep te rekenen zijn die
meisjes tot prostitutie dwingen. Uit een andere bron weten we dat Nijmegen onge-
veer zeventig jonge Antillianen telt die tot de harde kern te rekenen zijn.34

Veranderingen 1998-2001
Een van de vragen is of er sinds de oprichting van het A-team veranderingen in de
aard en omvang van de criminaliteit zijn opgetreden. Afgaande op de geregistreer-
de criminaliteitscijfers lijkt dat voor de omvang het geval te zijn. Zoals eerder ver-
meld, neemt in die periode het percentage Antillianen met politiecontacten af
(HKS). Ook uit de BPS-analyses volgt dat in de periode 1998-2001 het aantal An-
tilliaanse verdachten is afgenomen (bijlage 3, figuur 4). Niettemin zijn de Antillia-
nen nog steeds een probleemgroep. Als 2001 wordt vergeleken met 1998 dan is
volgens BPS een kleine toename van verdachte Antillianen te zien bij geweldsde-
licten en harddrugsdelicten. Dalers zijn verkeersdelicten, vernieling en softdrugs-
delicten (bijlage 3, figuur 5).

Als we kijken naar HKS dan is een daling waar te nemen van het percentage
Antillianen dat vermogensdelicten pleegt. Deze daling is relatief omdat in theorie
het aantal delicten gestegen kan zijn (bijlage 3, figuur 2). Bij de drugsdelicten is
een (minieme) daling te constateren. Samengevat kan worden gesteld dat op basis
van de gegevens zoals geregistreerd door de politie de omvang van de problemen
rond Antillianen iets lijkt te zijn afgenomen. Het is echter moeilijk om op basis van
de politieregistraties te bepalen of de ernst van de feiten in de loop van de tijd is
toe- of afgenomen; daarvoor is het beeld uit beide politieregisters te diffuus.

Dat de omvang van de geregistreerde problemen is afgenomen, is volgens de
respondenten te verklaren uit een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste, zo blijkt
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uit vrijwel alle interviews, is dat de problematiek onzichtbaarder is geworden – voor
een belangrijk deel als gevolg van de acties van de politie. Men is minder opzichtig
te werk gegaan. Een respondent zegt hierover: ‘De Antillianen worden slimmer, ze
gaan meer ondergronds werken. Vroeger werden er openlijk bolletjes verkocht, nu
gebeurt het in de wijk. De zogenaamde tussenschakels (middle man), daarvan wist
men vroeger wie het was, nu nauwelijks meer.’ Men is als het ware gecalculeerder
gaan opereren. Risico’s worden meer afgewogen. Thans worden er veel drugs in de
Meijhorst verhandeld. Als de politie daar, in de woorden van een respondent, ge-
richte acties zou voeren, dan zou de drugshandel zich gewoon naar een andere buurt
verplaatsen.35

Een aspect dat hiermee verband houdt, is de toename van het aantal niet-geregi-
streerde Antillianen. Deze groep houdt zich bewust bezig met criminele activiteiten
en ze zijn zeer mobiel (cityhoppen), waardoor ze niet of minder herkenbaar zijn
voor instanties. Uit interviews blijkt dat de groep niet-geregistreerden toeneemt.

Ofschoon de politieregistraties er weinig duidelijkheid over verschaffen, zijn
de respondenten het er vrijwel unaniem over eens dat de criminaliteit onder Antil-
lianen is verhard. In die zin lijkt er een uitstralingseffect uit te gaan van de grote
steden waaraan Nijmegen zich moeilijk kan onttrekken. Dat lijkt strijdig met de
tendens van het minder opzichtig opereren. Wie bijvoorbeeld geweld gebruikt,
loopt immers meer risico bij de politie in beeld te komen. Volgens enkele respon-
denten heeft de verharding te maken met onderlinge rivaliteit en twisten. Daarnaast
is er een generatie jongeren (rond de twintig jaar) in opkomst die in de woorden
van een respondent ‘aan alles en iedereen schijt heeft’.

Voor de stelling dat de afname van de problemen in de politieregistraties ook
een daadwerkelijke afname van de problematiek betekent, wordt in de interviews
geen steun gevonden. Eerder lijkt het tegendeel waar: er is een toename van de
omvang (die steeds meer aan het zicht is onttrokken van de politie) en een toena-
me van de ernst (veroorzaakt door een groep desperate Antillianen). Voorzichtig-
heid in de interpretatie is geboden, omdat het om tamelijk kleine aantallen inter-
views gaat.

De daders: geslacht en leeftijd
Voor Antilliaanse mannen en vrouwen zijn op basis van politieregistraties aparte
analyses gemaakt, zowel voor 1998 als 2001. Ook nu is gebruikgemaakt van een
controlegroep, samengesteld uit alle verdachten in het betreffende jaar die geen
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35 In Arnhem is een vergelijkbaar mechanisme waarneembaar. Een respondent zegt hierover het vol-
gende: ‘Het criminaliteitspatroon van een aantal jaren geleden was anders. Toen ging het bijvoorbeeld
om roofovervallen en diefstal van brommers, maar dat is helemaal weg, grotendeels naar aanleiding
van een optreden van een speciaal politieteam dat zich hiermee 1,5 jaar heeft beziggehouden. Nu zijn
het de verdovende middelen. Hiermee is de pakkans veel kleiner en het levert meer op. Nieuw zijn
ook de ripdeals, veel wapengekletter. Hiervan komt weinig tot niets ter ore van de politie.’



Antilliaanse achtergrond hebben.36 Als eerste bron is HKS gekozen. Antilliaanse
mannen lijken relatief meer vertegenwoordigd te zijn in de leeftijdscategorie van 30
tot en met 39 jaar (bijlage 3, figuur 6). Bij niet-Antillianen is dat in de categorie van
40 tot en met 59 jaar. Voor de overige leeftijdscategorieën ontlopen beide groepen
elkaar niet veel. Een vergelijking tussen 1998 en 2001 levert weinig opvallende
resultaten op. De tendens is dat er naar verhouding minder Antillianen tussen de 17
en 29 jaar in aanraking zijn gekomen met de politie. Voor de oudere Antillianen van
30 tot en met 59 jaar is een kleine stijging te zien in het aantal verdachten.

Voor de vrouwen is een vergelijkbare analyse uitgevoerd.37 Er komen relatief
veel Antilliaanse vrouwen in de leeftijd van 25 tot en met 39 jaar in aanraking met
de politie (bijlage 3, figuur 7). Voorzichtigheid bij de interpretatie van de resulta-
ten is geboden omdat het om kleine aantallen gaat. Bij de niet-Antilliaanse vrou-
wen gaat het vooral om de leeftijdscategorie 40-59 jaar. Uit een aanvullende ana-
lyse naar geslacht blijkt dat de Antilliaansen in beide jaren vrijwel allemaal betrok-
ken waren bij vermogensdelicten. Evenals bij de mannen is een groot deel van de
verdachten tussen de 30 en 39 jaar. Vanwege de kleine aantallen Antilliaansen in
HKS is het niet goed mogelijk om voor die groep trends uit de periode 1998 – 2001
te distilleren. De groep niet-Antilliaansen laat in die periode een gelijkmatig
patroon zien.

Naast HKS is BPS als bron voor analyses gebruikt. Het voordeel van BPS boven
HKS is dat er jongeren in geregistreerd (kunnen) worden onder de strafrechtelijk
minderjarige leeftijd (12 jaar). Delinquent gedrag op jonge leeftijd is een belangrij-
ke indicatie voor een criminele carrière op latere leeftijd.38 Voor verdachte
Antillianen en niet-Antillianen is nagegaan op welke leeftijd ze geregistreerd staan
in BPS. Het aandeel twaalfminners bij Antillianen is vergelijkbaar met dat bij niet-
Antillianen (bijlage 3, figuur 8). Bij de overige leeftijdscategorieën zijn niet-Antil-
lianen relatief iets meer vertegenwoordigd in de leeftijdscategorie vanaf 40 jaar en
de Antillianen in de leeftijdscategorie van 17 tot en met 29 jaar. Over de periode
1998–2001 is binnen de leeftijdscategorie 25-39 een relatieve daling van het aantal
verdachte Antillianen waar te nemen en in de categorie 40-59 jaar een relatieve toe-
name. Al met al leveren het BPS en HKS geen eenduidig beeld op van de leeftijden
van de Antillianen die in aanraking zijn gekomen met de politie, behalve dat er rela-
tief veel Antillianen in de leeftijdscategorie van 30-39 jaar zitten.

De CIE stelt dat jongens/mannen het merendeel van de strafbare feiten plegen:
van de 28 personen die in beeld zijn, zijn er twee vrouwelijk (een ervan heeft vol-
gens de CIE een spilfunctie binnen een crimineel samenwerkingsverband). De leef-
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36 De groep Antillianen waarop de analyses betrekking hebben, omvat 116 mannen in 1998 en 85 in
2001. De restgroep bestaande uit de niet-Antillianen omvat 1.910 mannen in 1998 en 1.800 in
2001. 

37 In 1998: n=21 en in 2001 n=24; niet-Antillianen in 1998: n=371 en in 2001 n=255. 
38 Ferwerda e.a. (1996). 



tijd van de 28 personen varieert van 30 jaar tot 52 jaar. De gemiddelde leeftijd is 39
jaar. Over het algemeen zijn de personen die bij de CIE in beeld zijn iets ouder dan
degenen die in de reguliere politieregistraties voorkomen. Dit heeft vermoedelijk te
maken met de doelgroep van de CIE (zware, georganiseerde misdaad).

Ook in de interviews zeggen respondenten dat jongens/mannen het overgrote
deel van de criminaliteit voor hun rekening nemen. Als meisjes ergens bij betrokken
zijn, gaat het meer om winkeldiefstal en het verlenen van hand- en spandiensten voor
hun vriendjes die in drugs doen (pakketjes maken en wegbrengen). Een respondent
stelt dat het om ongeveer vijftien meisjes in Nijmegen gaat. Kenmerkend is dat ze
een problematische achtergrond hebben (van onder andere seksueel misbruik).
Daarnaast zijn er ook vrouwen van 25 tot 45 jaar die zich met winkeldiefstal bezig-
houden (onder meer om in hun levensonderhoud te voorzien, maar ook op bestelling
van derden). Een respondent: ‘De heel materialistische jonge bijstandsmoedertjes
stelen vaak op bestelling. Veel winkeldiefstal. Die vrouwen hebben gevoelige pun-
ten: ze willen hun kinderen tot in de puntjes verzorgen om ermee te pronken. Het is
hun materialisme en gevoeligheid voor mooie spullen. Als ik met die vrouwen praat,
dan blijkt dat ze jatten heel verantwoord vinden. Het is een manier van overleven.’
Om hoeveel vrouwen het gaat, is op basis van dit onderzoek niet te zeggen.

De interviews laten wat leeftijden betreft een ander licht schijnen op de poli-
tieregistraties, in die zin dat de politie verdachten registreert van een aanmerkelijk
hogere leeftijd. Een groot deel van de verdachten blijft blijkbaar buiten beeld,
namelijk de jongeren, althans als wordt afgegaan op wat de respondenten vertel-
len. In zijn algemeenheid wordt veel criminaliteit door jeugdigen gepleegd in hun
adolescentieperiode; een klein deel gaat er na de adolescentie mee door.39 Om een
van de respondenten aan te halen: ‘De meeste plegers van criminaliteit zijn jeug-
digen; daders van ouder dan 35 jaar ziet men vaak niet in de criminaliteit bezig.
Niet dat het niet gebeurt, maar deze groep valt gewoon niet op. Zolang men geen
last van je heeft, word je niet in de gaten gehouden.’ Jongeren rond een jaar of
twaalf hangen veelal rond op straat en plegen vernielingen. Vanaf veertien, vijftien
jaar komt gebruik van softdrugs in het spel en raken de jongeren langzaam verzeild
in het drugs dealen.40 Als ze zestien tot achttien jaar zijn worden de meisjes belang-
rijk: ze willen voor hen mooie spullen kopen of hen mee uit vragen. Dat wordt
bekostigd door het plegen van (groeps-)delicten als scooter- en fietsdiefstal, maar
ook diefstal van telefoons. Vanaf een jaar of achttien gaan ze zich bezighouden met
de verkoop van drugs, overvallen of de diefstal van auto’s.

Wanneer deze zeer globale leeftijdsindeling wordt gecombineerd met het type
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39 Respectievelijk adolescence-limited antisocial behavior en life-cycle-persistent antisocial beha-
vior genoemd (Moffitt, 1993). 

40 In Arnhem ziet een respondent op dit moment twaalfjarige Antillianen die al volop in de straat-
handel verwikkeld zijn. 



delicten en de leeftijd waarop de verdachten in de politieregistraties terechtkomen,
dan is de indruk dat de aandacht van de politie minder uitgaat naar de lichtere
delicten – die echter wel de opmaat kunnen vormen voor een verdere criminele
carrière. Een neveneffect is dat in de optiek van sommige Antillianen ‘kleine’ mis-
daad lonend is, omdat er minder aandacht voor de jeugdige plegers is.

Pleeglocaties
Op basis van politiegegevens is nagegaan waar de delicten door de Antillianen
worden gepleegd (bijlage 3, figuur 9). Ter aanduiding van de locatie gebruiken we
in de analyse de WBS-indeling van de gemeente, zoals ook de politie die hanteer-
de.41 In de analyses staan de Antillianen en de stad Nijmegen centraal.42

Opvallend is de grote omvang van de restcategorie: behalve bij de geweldsde-
licten is steeds van minstens dertig procent van de delicten onbekend waar zij
plaatsvonden. Dit betekent dat de Antillianen delicten plegen buiten de genoemde
pleeglocaties of dat de pleeglocatie niet bekend is of niet door de politieagent is
ingevoerd. Het is duidelijk dat hiermee veel informatie over criminaliteit in
Nijmegen verloren gaat. Als de bekende pleeglocaties bekeken worden, blijkt dat
Antillianen veel strafbare feiten begaan in Dukenburg en Lindenholt, althans voor
zover bij de politie bekend. Dit zijn tevens de plaatsen waar de meeste Antillianen
wonen.43 Ofschoon het om kleine aantallen gaat, zijn de overtredingen van de Wet
Wapen en Munitie ook in deze wijken gepleegd. De geweldsdelicten zijn met name
gepleegd in Dukenburg en West en minder in Lindenholt.

Over de periode 1998–2001 zijn er enkele kleine verschuivingen waarneem-
baar. De geweldsdelicten nemen toe in Dukenburg. In Lindenholt is in die periode
een toename van de vermogensdelicten te zien. Opiumdelicten nemen in Duken-
burg iets af en in Lindenholt iets toe.

In de interviews wordt de bevinding bevestigd dat veel delicten in de wijken
plaatsvinden waar Antillianen wonen. Het betreft dan vooral de drugsdelicten. Voor
een belangrijk deel is dat het gevolg van de veegacties van de politie eind jaren ’90.
De dealers die voorheen openlijk op straat dealden, zijn als het ware verdreven naar
andere delen van Nijmegen (Dukenburg en Lindenholt). Dat wil overigens niet zeg-
gen dat Antillianen niet meer in het centrum dealen. Het lijkt er echter op dat ze in
tegenstelling tot een paar jaar terug, de tijd van voor de veegacties, actiever en
gerichter op zoek gaan naar klanten in plaats van passief op een klant te wachten.
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41 Sinds het jaar 2000 gebruiken politie en gemeente een andere indeling van Nijmegen (9 in plaats
van 5 gebieden). Daar dit onderzoek zich richt op de situatie in 1998 en 2001 was het omwille van
de vergelijkbaarheid niet wenselijk om de nieuwe indeling toe te passen. 

42 De categorie zedendelicten en openlijke geweldpleging zijn vanwege de geringe aantallen (resp.
n=5 en n=3) niet weergegeven in de tabel. Overigens is de categorie Wapens en Munitie ook klein
(resp. n=9 en n=11), maar hier nog wel opgenomen.

43 Gemeente Nijmegen (2001a). 



De CIE nuanceert de bevinding dat Antillianen vooral in hun eigen wijk zijn
gaan dealen. Volgens haar informatie is het werkgebied juist groter geworden.44 In
het algemeen hebben dealers een redelijk begrensd werkterrein, volgens de CIE.
Maar de buitenbegrenzing van het werkterrein is over de grens van de politieregio
komen te liggen. Zo behoren Grave/Cuijk in Brabant-Noord en Elst/Arnhem in
Gelderland-Midden nog tot het werkterrein van Nijmeegse Antillianen, de grotere
steden verder weg meestal niet meer. Ook binnen Nijmegen is sprake van territo-
ria. Vaak hebben wijken hun eigen dealer.

Het wijk- of buurtgebonden karakter is voor delicten als winkelstrooptochten,
overvallen en autodiefstallen minder van toepassing. Dergelijke delicten overstij-
gen volgens de respondenten en informatie van de CIE de stads- en regiogrenzen.
Ze worden vooral regionaal en soms landelijk gepleegd.

Los van specifieke delictsoorten noemen respondenten een aantal hot spots in
Nijmegen waar sprake is van een concentratie van criminele activiteiten en over-
last, te weten de wijk Lindenholt, de buurt Meijhorst en het station. Een respondent
noemde daarnaast nog enkele horecagelegenheden.

Voor de volledigheid merken we op dat de Antillianen niet de enige groep in
Nijmegen zijn die voor problemen zorgt. In sommige gevallen moeten ze concur-
reren met andere etnische groeperingen. Een respondent vertelt: ‘In Nijmegen zijn
er stilzwijgende, territoriale afspraken, gemaakt tussen Marokkanen, Turken en
Somaliërs. Zo is bekend dat de rosse buurt in handen is van de Marokkanen.45

Antillianen hebben weer hun eigen buurten. Als men zich op elkaars terrein begeeft
dan wordt er gevochten en ook wel geschoten.’

Pleegmaanden, -dagen en -tijden
Hieronder gaan we na wanneer delicten/incidenten plaatsvonden. In de figuren
10.1 en 10.2 (bijlage 3) staat een overzicht van absolute aantallen. Het gaat om zeer
kleine aantallen, dus voorzichtigheid bij de interpretatie is geboden.

Onder de noemer ‘overlast jeugd’ worden weinig incidenten genoteerd. Wel-
licht registreert de politie jeugdoverlast als ‘controle overlast’. In 1998 neemt de
geregistreerde overlast door Antillianen vanaf het begin van het jaar af, tot een paar
registraties in de zomer, om vanaf dat moment weer iets toe te nemen. Het is niet
duidelijk of de Antillianen ’s zomers daadwerkelijk voor minder overlast zorgen,
dan wel dat de inzet van de politie vanwege de vakantie minder is. Vermogens-
delicten worden in 1998 verspreid over het gehele jaar geregistreerd. In 1998
waren er geen registraties van harddrugsdelicten.

Het jaar 2001 onderscheidt zich van 1998 door een daling in registraties van
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Antillianen zich meer in hun wijk ‘terugtrekken’, aldus een respondent.



overlastcontrole. Geweldsincidenten (met letsel) en vermogensdelicten lijken iets
toe te nemen en zich te concentreren rond de zomermaanden. Tevens zijn er in
2001 enkele gevallen van harddrugsdelicten geregistreerd. Alle cijfers over 2001
overziend, leveren vooral de zomermaanden een clustering op van geregistreerde
strafbare feiten. Het jaar 1998 laat een wat diffuser beeld zien.

In de interviews hebben we gevraagd of er bepaalde periodes in het jaar zijn dat
Antillianen voor overlast zorgen en delicten plegen. Volgens respondenten vertoe-
ven Antillianen juist in de zomermaanden vaak buiten op straat. In diverse inter-
views is naar voren gekomen dat slechts de aanwezigheid van een groep Antil-
lianen op straat al voldoende reden is om te klagen over overlast. Het feit dat dit
niet tot uitdrukking komt in de politieregistraties – integendeel zelfs – heeft ver-
moedelijk met het registratiegedrag van de politieagenten te maken (vakantie-
periodes en dergelijke). 

In de interviews wordt bevestigd dat de vermogensdelicten het gehele jaar wor-
den gepleegd, vooral rond de feestdagen. Een respondent: ‘Bijvoorbeeld rond
Sinterklaas willen mensen die weinig geld hebben ook iets voor de kinderen kopen.
Men kan dan bij bekende figuren een bestelling doen, die dan wordt geregeld.’

De toename van de harddrugsdelicten in de politieregistraties is in de optiek
van enkele respondenten vooral de oorzaak van de toegenomen aandacht voor dit
fenomeen bij de politie. De Antillianen hielden zich immers in 1998 (en daarvoor)
ook al volop bezig met de drugshandel.

Tot zover de pleegmaanden. Over de pleegdagen valt op basis van de kwanti-
tatieve analyse het volgende te zeggen. De vermogensdelicten in 1998 worden over
alle dagen van de week gepleegd, met een piek op vrijdag. De typische uitgaans-
delicten geweld, vernieling en straatroof lijken vooral geconcentreerd op de uit-
gaansavonden, ofwel het weekend (bijlage 3, figuur 11.1). Overlast vindt met name
op dinsdag plaats. Over het jaar 2001 blijken de vermogensdelicten minder op zon-
dag en maandag te worden gepleegd, maar meer op de dagen ervoor (bijlage 3,
figuur 11.2). Ook nu vinden de geweldsdelicten vooral in het weekend plaats, als-
mede de harddrugsdelicten. Overlast is, zoals hiervoor geconstateerd, in de perio-
de 1998-2001 afgenomen. Als er in 2001 overlast is, is dat op donderdag.

Respondenten bevestigen het beeld dat geweldsincidenten vooral in het week-
end plaatsvinden. Dit heeft enerzijds te maken met het gebruik van allerlei genots-
middelen en anderzijds het gegeven dat Antillianen in bepaalde uitgaansgelegen-
heden niet naar binnen mogen, met soms een schietpartij als gevolg. Daarnaast
speelt het feit dat drugs weliswaar de hele week worden verkocht (‘je wilt elke dag
2000 euro in je zak hebben’, aldus een respondent), maar dat de verkoop zich in
het weekend concentreert (‘vrijdag is happy hour, omdat er dan veel wordt ver-
kocht’). Met alle problemen van dien. Anders gezegd: een deel van de gewelds- en
drugsdelicten staat in directe relatie tot het uitgaansleven.

De vermogensdelicten, in het bijzonder de winkeldiefstallen, worden volgens
de respondenten de gehele week door gepleegd met een piek in en rond het week-
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end, hetgeen overeenkomt met het kwantitatieve beeld. Er zijn geen specifieke tij-
den waarop Antillianen delicten plegen. Wel signaleren respondenten de tendens
dat het dealen vooral overdag in de wijk gebeurt en dat de dealers ’s avonds naar
het centrum gaan.

Diffuus dader- en slachtofferschap
Het is bekend dat sommige plegers van misdrijven ook slachtoffer kunnen wor-
den.46 Het verkeren in een bepaald milieu is een belangrijke risicofactor om zelf
ook slachtoffer te worden. Bij Antillianen komen twee factoren bij elkaar die in
combinatie gevaarlijk kunnen zijn, namelijk drugs en hun soms explosieve en ge-
welddadige manier van reageren. Een voorbeeld dat in veel interviews ter sprake
is gekomen, betreft de ripdeals. Onder bedreiging of met gebruik van geweld
nemen de rippers de drugs af van iemand die over het algemeen een grote hoe-
veelheid bij zich heeft. De rippers lopen niet het risico dat het bekend wordt bij de
politie (‘wie gaat er nu aangifte doen van diefstal van cocaïne’) en ze hoeven de
inkoopprijs niet te betalen. Met name op de Antillen komen ripdeals veel voor,
soms met excessief geweld (buik openrijten om de drugs eruit te kunnen halen). De
respondenten geven geen eenduidig beeld hoe de situatie in Nijmegen is. Sommi-
gen stellen dat het niet gebeurt (maar wel in de grote steden), anderen daarentegen
zijn een andere mening toegedaan: het komt voor, maar het wordt niet bekend. In
elk geval constateren respondenten een toename van ripdeals in het algemeen,
omdat de controle op de drugsinvoer strenger is geworden.

Opvallend is dat daders en slachtoffers elkaar vaak kennen. De slachtoffers
nemen vervolgens weer wraak op de rippers, enzovoort. Hieruit kunnen bloedige
vetes ontstaan. De rippers vormen een zeer gevaarlijke groep omdat ze geen enke-
le vorm van geweld uit de weg gaan. Het nemen van wraak verhoogt weer hun sta-
tus binnen de gemeenschap, in elk geval binnen de criminele gemeenschap (eer-
herstel). ‘Dat wordt onderling geregeld en dat houden ze stil’, aldus een respon-
dent. Een van de geïnterviewde respondenten vond het een gevaarlijke aangele-
genheid om koeriers op Schiphol op te pikken en zorg te dragen voor de koerier en
zijn drugs, vanwege het gevaar om geript te worden.

Naast rippen is jaloezie een belangrijke aanleiding voor onderlinge vetes, waar-
bij de betrokkenen zowel dader als slachtoffer kunnen zijn. Verschillende respon-
denten stellen dat het veelal gaat om ruzies om vrouwen. Als voorbeeld worden
feesten aangehaald. Als iemand zit te flirten met de vriendin van iemand anders,
kan hieruit een conflict ontstaan dat lang kan duren omdat de ene gewelddaad ver-
golden/gewroken moet worden met een andere gewelddaad.

Een ander voorbeeld van diffuus dader- en slachtofferschap is dat sommige
Antillianen min of meer gedwongen worden als smokkelaar te gaan werken door
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hun slechte sociaal-economische situatie of die van hun familie, zeker als er ook
nog met geweld gedreigd wordt. Ze zijn tegelijkertijd pleger en slachtoffer van een
strafbaar feit.

Criminele carrières
Een beginnend drugshandelaar stoot niet ineens door naar de top. Hij zal een
bepaalde weg moeten afleggen waarbij het afbraakrisico erg groot is. Een essen-
tiële vraag is hoe die wegen of criminele carrières verlopen. Als eerste gaan we op
basis van politiecijfers in op de criminele carrières, gevolgd door bevindingen van-
uit de interviews.

Er zijn verschillende manieren om criminele carrières in beeld te brengen (zie
bijlage 2). Een daarvan is de zogenoemde Haaglanden-methode. Volgens deze
methode worden verschillende typen delinquenten onderscheiden, afhankelijk van
het aantal antecedenten dat ze hebben opgebouwd. In aanvulling op die methode
betrekken we verschillende tijdsperiodes in de analyses. Voor beleidsmatige en
managementkwesties kan het zinvol zijn verschillende tijdsintervallen te nemen,
bijvoorbeeld om sneller veranderingen te constateren waarop men kan inspelen.
Die tijdsperiodes mogen niet te kort zijn, omdat het lastig is het beleid zo snel daar-
op aan te passen. Bij een te lange periode kan echter de relevantie voor het beleid
ontbreken. Het feit dat iemand een antecedent heeft in het jaar 1970 hoeft weinig
betekenis te hebben voor de actuele situatie. We hebben er derhalve voor gekozen
om naast de gehele criminele carrière drie periodes te onderscheiden: een, drie en
vijf jaar. De criteria waaraan daders moeten voldoen voor indeling in een catego-
rie blijven gehandhaafd:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 of 2 antecedenten Weinigpleger  
3 tot en met 10 antecedenten Meerplegers47

11 of meer antecedenten Veelplegers
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Figuur 12.1 en 12.2 (bijlage 3) geven voor 1998 en 2001 verschillende overzichten.
De typen delinquenten worden bepaald door eerst het aantal antecedenten in een
periode van vijf en drie jaar voorafgaand aan het onderzoeksjaar te bepalen en daar-
na in het onderzoeksjaar zelf. Op die manier brengen we een (deel van) de crimine-
le carrière in beeld zonder daarbij al te ver terug te hoeven gaan in het verleden.
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groeien. Voor de duidelijkheid hebben we gekozen voor de term ‘meerpleger’. Vandaar dat we ook
niet kiezen voor de term ‘beginner’, maar voor ‘weinigpleger’.



Daarna passen we de Haaglanden-methode toe (antecedenten in de hele criminele
carrière), waarbij we onderscheid maken tussen Antillianen en niet-Antillianen.

In figuur 12.1 (bijlage 3) is te zien dat er in 1998 geen veelplegers zijn, een uit-
zondering bij de niet-Antillianen daargelaten. Strikt genomen is dat niet vreemd.
De kans dat iemand in een jaar meer dan tien antecedenten opbouwt is tamelijk
klein. Vandaar de relatief grote groep weinigplegers. De verhouding weinigpleger-
meerpleger is bij de Antillianen vergelijkbaar met de groep niet-Antillianen. Dit
resultaat illustreert de noodzaak om meer jaren te betrekken bij het vaststellen van
het aantal antecedenten. Personen moeten immers ‘de tijd krijgen’ om een crimi-
nele carrière te ontwikkelen. Dat is te zien bij een periode van drie jaar en het
wordt nog duidelijker bij een periode van vijf jaar. Het aantal weinigplegers neemt
af en het aantal meerplegers en veelplegers stijgt. Bij een vergelijking van An-
tillianen en niet-Antillianen valt op dat de Antillianen minder tot de groep weinig-
plegers behoren en meer tot de meerplegers. Over een periode van vijf jaar is 3 pro-
cent (n=4) van de Antillianen aan te merken als veelpleger, tegen bijna 5 procent
van de niet-Antillianen. Als de gehele criminele carrière in ogenschouw wordt
genomen, blijkt dat de groep meerplegers onder de Antillianen vrij groot is
(41,6%) in vergelijking met de niet-Antillianen (23,4%). Het percentage veelple-
gers ligt bij de Antillianen rond de 10 en bij de niet-Antillianen op 15 procent. We
merken overigens op dat de politie Nijmegen niet deze methode gebruikt om
veelplegers in kaart te brengen.

Als we het jaar 2001 als uitgangspunt nemen, verandert het bovenstaande beeld
enigszins (zie figuur 12.2). Zoals verwacht zijn er geen veelplegers gezien over
alleen het jaar 2001; daarvoor is de periode te kort. Dat ligt anders als we periodes
van 3 en 5 jaar in ogenschouw nemen, of de hele criminele carrière. Het percenta-
ge veelplegers neemt toe, ook in vergelijking met niet-Antillianen. Ter illustratie:
nu is over een periode van vijf jaar ruim 6 procent van de Antillianen aan te mer-
ken als veelpleger en bijna 4 procent van de niet-Antillianen. Ook hier gaat het
echter om kleine aantallen Antilliaanse veelplegers (n=7). Dit beeld wordt ver-
sterkt als de gehele criminele carrière wordt meegeteld. Een deel van de meerple-
gers behoort dan tot de veelplegers. Ongeveer 14 procent van de Antillianen en een
even groot percentage van de niet-Antillianen is aan te merken als veelpleger.48

Samengevat zijn Antillianen vooral te rekenen tot de meerplegers. In de perio-
de 1998-2001 neemt het aantal veelplegers (11 of meer antecedenten) iets toe.

De term ‘veelpleger’ suggereert dat een persoon een lange criminele carrière
heeft doorlopen. Een ‘weinigpleger’ (iemand die niet vaak in HKS voorkomt)
wordt dan gezien als iemand die aan het begin staat van een criminele carrière. Het
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Tilburg, Boerman & Prins (2002). De Antillianen volgen daarmee min of meer het landelijke beeld. 



is de vraag of deze invulling van criminele carrières wel recht doet aan de praktijk
van het carrière maken in de criminaliteit door Antillianen.

Aan de respondenten is gevraagd wanneer een persoon het gemaakt heeft op het
criminele vlak, met andere woorden een geslaagde criminele carrière heeft doorlo-
pen. Er waren globaal twee soorten reacties. Enerzijds wordt de nadruk gelegd op het
zichtbare aspect, namelijk de statussymbolen (sieraden, kleding, auto, enzovoort);
anderzijds leggen sommigen (vrijwel alle Antilliaanse respondenten) juist de aan-
dacht op de onzichtbare eigenschappen. Een respondent: ‘Je maakt een echte carriè-
re als “je een harde zak hebt”. Dat betekent dat je veel geld in je zak hebt. Daar loop
je niet te koop mee, maar mensen weten het.’ Hiermee verband houdend is iemand
ook geslaagd als hij anderen voor zich heeft werken die het vuile werk doen.
Daarnaast maak je carrière als je een echte killer bent. Dan hoef je geen geld te heb-
ben, maar iedereen heeft respect (is bang) voor je, want ze weten dat je uiterst
gewelddadig kunt zijn. Dat geldt vooral als je iemand hebt omgebracht. ‘Je moet
gevaar uitstralen.’ Een Antilliaan heeft met andere woorden een geslaagde criminele
carrière wanneer hij een big boss is; iemand tegen wie met respect wordt aangeke-
ken. Uit informatie van de CIE blijkt dat een aantal Antillianen carrière maakt en tot
een (meestal bescheiden) leiderspositie komt, echter vaak toch wel beperkt tot lokaal
niveau. Met de echte carrièrecriminelen lijkt het in Nijmegen derhalve wel mee te
vallen. Een aantal van maximaal tien big bosses wordt door verschillende respon-
denten genoemd en dat is in overeenstemming met de gegevens van de CIE. Een ver-
schilpunt – dat nader onderzoek verdient – betreft de reikwijdte van hun invloed en
werkgebied (lokaal versus nationaal en internationaal).

Wanneer deze gegevens worden vergeleken met de HKS-analyses dan lijkt het
er sterk op dat verschillende invullingen bestaan van het concept ‘criminele car-
rière’. Veelplegers zijn over het algemeen oudere vermogensdelinquenten die soms
talloze delicten plegen.49 Verslaafden die in hun levens- en verslavingsonderhoud
moeten voorzien, zijn hiervan een goed voorbeeld. Het is duidelijk dat bij deze
delicten, die per definitie slachtoffers maken waarvan aangifte kan volgen, de kans
groot is dat men uiteindelijk bij de politie in beeld te komt. Dit geldt overigens ook
voor de notoire geweldplegers. Bij slachtofferloze delicten als de drugshandel ligt
dat wat anders. Er zijn geen directe slachtoffers die aangifte doen; de politie is voor
het opsporen van strafbare feiten afhankelijk van haar eigen initiatief. De drugs-
dealers hebben er alle belang bij om zo min mogelijk op te vallen. Dat betekent
onder meer dat ze zich niet zullen inlaten met vermogens- of geweldsdelicten.
Althans niet persoonlijk. De big bosses zullen niet gauw als veelpleger in de poli-
tiestatistieken terechtkomen.50 Ook volgt uit de interviews dat iemand carrière kan
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viewde gedetineerden zei dat hij voor zijn komst naar Nederland op de Antillen al diverse geweld-
sincidenten en overvallen op zijn naam had staan. 



maken door gevaar uit te stralen. Ook dat aspect komt niet eenvoudig in beeld via
politiestatistiek. Kortom, als gesproken wordt over criminele carrières dan is het
zaak te onderscheiden over welk type strafbare feiten en plegers het gaat en steeds
te overwegen welke informatiebronnen geschikt zijn om zicht te krijgen op de cri-
minele carrières waarnaar de aandacht uitgaat.

In de interviews is vooral ingegaan op de criminele carrières van drugsdealers,
omdat drugs onlosmakelijk verbonden lijken met de problemen met sommige
Antillianen in Nijmegen. Terloops zijn de drugssmokkelaars en de vermogensde-
linquenten aan de orde gekomen.

De aanvang van de criminele carrière van een dealer begint vrijwel altijd op
straat. Jonge jongens gaan bij een groep staan. Ze kunnen kijken hoe een en ander
in het werk gaat en leren wat de codes en gedragsregels van de groep zijn. Het is
belangrijk dat de jongere reeds een of meer personen in de groep kent. Na verloop
van tijd krijgt de jongere allerlei kleine, onschuldige opdrachten (frisdrank of siga-
retten halen voor een van de groepsleden) die overgaan in kleine opdrachten die
met drugs te maken hebben (een pakketje naar een van de dealers brengen).
Overigens zijn de coffeeshops ook een brandpunt van wervingsactiviteiten van
zowel bolletjeslikkers als straatdealers.

Het kan ook voorkomen dat een groepslid (vaak familie) een jonger neefje of
broertje voor zich laat werken, bijvoorbeeld om pakketjes te maken of te verkopen.
De ouderen gebruiken de jongeren, die daardoor ‘besmet raken’. Gaat zo’n dealer
met goedkeuring van de centrale figuur in de groep zijn eigen gang, dan kan hij
weer zijn eigen organisatie op poten zetten. Er is ook een bepaalde vorm van con-
currentie, alleen wordt die niet echt uitgevochten, want de centrale figuur in zo’n
groep zorgt ervoor dat er voldoende wordt afgezet. Regel van de straat is ‘dat de
dealers hun eigen afzetmarkt moeten bepalen’.

De pakketjes die de jongere later zelf gaat verkopen zijn in eerste instantie niet
door hem gefinancierd. Daar heeft hij geen geld voor. De grotere dealers geven
hem de eerste drugs. Die mag hij verkopen en hij mag een deel van de winst hou-
den. Als hij voldoende heeft gespaard, kan hij zelf drugs kopen, bijvoorbeeld 5
gram om het vervolgens per streepje (0,1 gram) te verkopen.
De meeste jongens blijven in de kleinschalige handel. Zij kunnen tot 30 gram per
2 weken verkopen; een halve gram kost twintig tot dertig euro. Dit doen ze omdat
ze mooie dingen willen kopen en de meisjes willen trakteren, maar ook omdat ze
schulden hebben die ze moeten afbetalen (bijvoorbeeld voor geleende drugs). Zij
worden ‘kruimeljongens’ genoemd. Dat zijn allround criminelen die van alles doen
om aan geld te komen. Volgens enkele respondenten zijn zij ook degenen die ach-
ter de werving van bolletjesslikkers zitten. ‘Het gaat om het geld, je wilt een lek-
ker leven hebben’, aldus een respondent.

Anderen kijken wat meer vooruit en investeren het verdiende geld in de aan-
koop van nieuwe drugs en kopen dan geen vijf maar tien gram, enzovoort. Het is
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essentieel dat de dealer klanten zoekt en aan zich bindt. Dat doet hij door goed spul
te verkopen en door ze te ‘verwennen’, in de woorden van een respondent. Dat
betekent bijvoorbeeld dat een goede vaste klant bij de aankoop van 5 gram een paar
gram er voor niets bij krijgt. Dan is het zeker dat hij bij de dealer terugkomt. In die
zin is er dus grote concurrentie tussen de dealers: ‘Iedereen heeft dezelfde afne-
mers. Als je een goede naam hebt, komen ze bij jou. Je moet in het begin hard wer-
ken en afspraken met jezelf maken. Kleren zijn niets, eerst hard werken en dan
genieten: “Ik heb een doel gesteld, en dat heb ik bereikt.”’ En dat doel is bijvoor-
beeld een huis op de Antillen en veel geld hebben verdiend.

Het grootste gevaar is volgens een ervaringsdeskundige het kopen van drugs en
dus het zoeken van een verkoper die goede kwaliteit verkoopt en die niet bedriegt
of berooft. Volgens een respondent zijn de junks een goede informatiebron omdat
die precies kunnen vertellen welke dealer wel of niet oké is. Het werkt twee kan-
ten op: een dealer is zowel een afnemer die goed spul wil als een verkoper die
zoveel mogelijk klanten wil hebben en aan zich wil binden. Een respondent: ‘Als
je veel koopt (meer dan 100 gram), dan wil iedereen je als klant hebben. Je moet
een band met de klanten opbouwen, je moet je werk goed doen.’ Hier komen pro-
blemen van als andere dealers klanten gaan ronselen: ze proberen klanten van
andere dealers af te pakken. Dat betekent conflicten, vechten en soms schieten. ‘Je
moet een eigen groep om je heen verzamelen, dat is het minst gevaarlijke.’

Een drugshandelaar die veel geld verdient en mensen voor zich heeft werken,
heeft status binnen de groep. Maar dat kan ook verkeerd uitpakken, zoals een
respondent stelt: ‘Je kunt ook te groot worden en dan word je slachtoffer van je
eigen succes. Als je beroemd bent in de drugs dan ben je de lul. Hoge bomen van-
gen veel wind.’ Deze respondent had naar eigen zeggen de naam ‘als je een kilo
wilt, moet je bij M. wezen’. Dit is het dilemma van de dealers die carrière willen
maken: om geld te verdienen moeten ze klanten zoeken en een naam opbouwen.
Met het opbouwen van een naam lopen ze tegelijkertijd meer kans om op te vallen
bij politie of bij andere rancuneuze dealers. Enigszins cynisch zou men kunnen
spreken van een zelfreinigend vermogen door marktwerking.

Straatdealers kunnen middle man of tussenpersoon worden. Bij deze personen
gaat het om hoeveelheden drugs van rond een kilo. Wie tussenpersoon wordt kan
anderen dwingen voor zich te werken, wat in de praktijk smokkelen of handelen
betekent. Eerst wordt het gevraagd aan iemand van wie ze weten dat hij al smok-
kelt of handelt. Als hij niet voor de tussenpersoon wil werken, wordt er geweld
gebruikt. Het komt ook voor dat een tussenpersoon een telefoontje krijgt vanaf de
Antillen met de mededeling dat er een smokkelaar aankomt op Schiphol. Die
wachten ze op en ze nemen hem de drugs af. Vanaf die tijd moet de onfortuinlijke
smokkelaar voor zijn nieuwe baas werken.

Er is een schemergebied tussen degenen die tussenpersoon worden genoemd en
zij die als big boss bekend staan. Voor de ene respondent zal een tussenpersoon al
een topfiguur zijn, voor een andere weer niet. In de interviews komt naar voren dat
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vooral de big bosses al een tijd bezig zijn om zover te komen. Een respondent: ‘De
grote jongens van nu zijn begonnen met hun criminele carrière voor de tijd van het
slikken van bolletjes. Toen er nog gewoon gesmokkeld werd. Die hebben daar erg
veel geld mee verdiend. Zij gingen twee, drie keer per jaar op een neer van
Nederland naar de Antillen. Deze personen laten nu anderen voor zich werken, het-
geen hen een enorm aanzien geeft. Zij stralen het niet uit, het valt niet op, maar het
zijn de harde jongens.’ Dat laatste aspect – het niet opvallen – lijkt hen te onder-
scheiden van de tussenpersonen. ‘Een echt topfiguur is iemand die niet opvalt, on-
zichtbaar is. Dit in tegenstelling tot degenen die lopen te showen met gouden ket-
tingen, motoren en auto’s. Een onlangs gearresteerd figuur moest naar het Huis van
Bewaring. Voordat hij daar was, was zijn cel al netjes gemaakt. Als hij ergens komt,
wordt alles geregeld. Je moet naam hebben. Goud is niet doorslaggevend. De topfi-
guren zijn de gesettelde jongeren’, aldus een respondent. Iemand anders zegt min of
meer hetzelfde: ‘Je moet niet gek opkijken dat de big boss een huurwoning heeft en
een uitkering. Ze hebben natuurlijk wel grote huizen op de Antillen.’ Opvallend is
dat een aantal respondenten aangeeft dat het tot de top behoren niet afhankelijk is
van leeftijd (‘ik ken jongens van 22 jaar die al diep binnen zijn’). Vermoedelijk zijn
dat niet zozeer de big bosses maar de dealers die onder hem staan. Over deze per-
sonen wordt door enkele respondenten gezegd dat zij mensen hebben (laten) ver-
moord(en), gewelddadig zijn, zich bezighouden met prostitutie en opvallen door
hun showing off-gedrag (auto’s, kleding, feesten, enzovoort).

Over de criminele carrière van een bekende Nijmeegse Antilliaan wordt het
volgende verhaal verteld: ‘Hier in Nijmegen heb je een vent met de voornaam A.
van de familie B. Dat zijn hele groten en ook heel gevaarlijk. Die beloven die klei-
ne jongens van alles. Die verzamelen mensen om zich heen. Dan mogen ze op
vakantie naar familie op Curaçao, maar dan moeten ze wel bolita’s (bolletjes) mee
terug brengen of andere klussen opknappen. Die groten waren tien jaar geleden
zelf ook als kruimeldiefjes naar Nederland gekomen. Dat waren gewoon hosse-
laartjes. In die tien jaar zijn die mensen gegroeid, ze hebben vechtenderwijs macht
gekregen, ook door tegenstanders uit te schakelen. Iedereen is bang voor ze. Eerst
waren de Columbianen de baas, nu gaan de Antillianen zelf steeds belangrijker
worden en dat zorgt voor enorme strijd. Dat maakt de criminaliteit zo hard de laat-
ste tijd. Maar onder Antillianen zijn soms hele families in de handel.’

Een enkeling lukt het om door te dringen tot de top (in elk geval lokaal/regio-
naal). De indruk van respondenten is dat de geslaagden alleen doen in drugs. Ze
willen niets met stelen, bankovervallen of iets dergelijks te maken hebben, want
naar verhouding levert dat veel minder geld op en de pakkans wordt groter. De big
bosses in de regio Nijmegen (en wellicht ook andere steden) zijn nog te onder-
scheiden van de echte topfiguren. Deze personen zitten veelal in het buitenland:
‘De echt heel grote Antilliaanse criminelen heb je hier niet. Die zitten allang in een
mooi huis op Curaçao.’
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De criminele carrière van een smokkelaar of bolletjesslikker begint vaak op de
Antillen. Het komt erop neer dat de smokkelaars niet echt carrière kunnen maken
binnen de smokkelwereld. Het initiatief ligt bij de opdrachtgevers en blijft bij hen.
Een respondent over het nut en de tragiek van het slikken van bolletjes: ‘Die bol-
letjesslikker worden echt opgeleid vanuit een bedrijfsrisico van de kartels. Eerst
worden ze na het ronselen flink in de watten gelegd. Dan gaan ze bijvoorbeeld mee
naar Las Vegas of een maandje in een mooi hotel of huis. Die kartels weten dat een
“moela” (muilezel, bolletjesslikker) na ongeveer vier a vijf keer bekend raakt en
bij de politie tegen de lamp loopt. In de tussentijd wordt de volgende moela al weer
opgeleid. De echt grote vrachten blijven via Rotterdam en Antwerpen binnenko-
men. Bolletjesslikkers zijn er alleen om de aandacht, ook van de politiek, op
Schiphol te vestigen. Zo van: hou ze daar maar lekker bezig.’

De smokkelaars leveren hun drugs af op een afgesproken plaats, ze krijgen hun
beloning en gaan weer terug naar de Antillen. Wel kan het smokkelen een stap over
de drempel van de misdaad betekenen. Smokkelaars die met succes een transport
uitvoeren, verdienen er geld mee dat ze vervolgens weer kunnen investeren in
drugs. Er zijn ook jongeren die verschillende malen op en neer gaan. Ook nu met
de strenge controle op bolletjesslikkers zijn er jongeren die het avontuur aangaan.
Overigens zijn er inmiddels weer andere manieren dan het slikken van bolletjes
gevonden om drugs Nederland binnen te krijgen. Het beeld dat de smokkelaars de
kansloze jongeren zijn die niets te verliezen hebben, wordt door respondenten bij-
gesteld. Ook studenten die reeds in Nederland wonen, kunnen beginnen met smok-
kelen. Ze stappen erin omdat ze hun studie moeten betalen, omdat een familielid
veel schulden heeft, of gewoonweg omdat ze zich aangetrokken voelen door avon-
tuur en geld. Het zijn niet alleen de Antillianen die werken als smokkelaar, ook
anderen doen dit. In de interviews worden bijvoorbeeld de Dominicanen genoemd,
die veel goedkoper zijn dan de Antillianen.51

Een van de respondenten met een ruime smokkelervaring vertelt hoe het bij hem is
gegaan: ‘Het is op Curaçao begonnen tijdens een voetbaltoernooi waar ik aandacht
kreeg van een paar Colombianen. Zij zochten contact met mij, gaven me wat geld en
maakten na een tijdje een afspraak. Om te kijken of ik mijn mond kon houden. Ze
wilden me drugs laten smokkelen naar Nederland omdat daar lage straffen werden
uitgedeeld als je werd opgepakt. De Colombianen betaalden allerlei onkosten en het
ticket. Deze periode duurt ongeveer 2 weken voor het transport. Op Schiphol moest
ik uitkijken naar iemand met een rode pet die mij een teken zou geven. Die persoon
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51 Een probleem voor de Antillianen dat hiermee samenhangt, is dat sommige niet-Antillianen
(Surinamers, Dominicanen, enzovoort) zich uitgeven voor Antilliaan. Ze maken in feite gebruik
van de slechte naam die sommige Antillianen hebben, met als gevolg dat de beeldvorming omtrent
de Antillianen alleen maar negatief wordt gevoed. 



nam mij mee en zorgde dat ik het geld kreeg. Ik heb voor 1,5 kg 15.000 gulden gekre-
gen. Voor dat geld heb ik zelf drugs gekocht en weer verkocht.’
Tot slot hebben respondenten ook het een en ander verteld over de criminele car-
rières van vermogensdelinquenten, door hen kortweg aangeduid als ‘dieven’. De
indruk is dat deze groep delinquenten te onderscheiden is van de dealers omdat ze
zich niet met de drugshandel bezighoudt, maar eerder met het gebruik. Ze stelen
om in hun drugsbehoefte te voorzien. Het gaat dan vooral om de kleine handel en
niet om de diefstal van hele containers. ‘Het is een ander klimaat’, aldus een
respondent. Het stelen van goederen (dekbedden, enzovoort) gebeurt vaak door
twee personen. De een is een ervaren figuur, de gebruiker, de ander een jonger
iemand. De gebruiker geeft in eerste instantie gratis drugs aan de jongere, maar die
moet in ruil daarvoor meewerken aan diefstallen. In het begin is dat misschien op
de uitkijk staan, later krijgt hij een actievere rol. Als de jongere voldoende heeft
geleerd, kan hij zelf op dievenpad gaan. Dit blijkt vaak ook noodzakelijk omdat hij
inmiddels in zijn eigen drugsbehoefte moet voorzien.52

Organisatie en samenwerking
Bij organisatie en samenwerking denkt men al gauw aan georganiseerde misdaad.
Het is de vraag of de criminaliteit gepleegd door Antillianen wel onder deze noe-
mer te scharen is.53 Criminoloog Bovenkerk betoogt dat er geen sprake is van geor-
ganiseerde misdaad, maar wel van een transnationaal probleem.54 Het gaat niet
zozeer om de Antillianen in Nijmegen of zelfs Nederland, maar het probleem strekt
zich uit tot over de oceaan. Of beter gezegd: daar begint het grotendeels. Boven-
kerk is van mening dat veel criminele Antillianen het niveau van de georganiseer-
de misdaad niet halen omdat het hen ontbreekt aan planning op de lange termijn.
Inderdaad is dit een aspect dat telkens in de interviews naar voren komt: het gaat
om de korte termijn, het snel scoren of de impulsieve, expressieve geweldsexplo-
sie. Bovenkerk stelt dat de criminaliteit van Antillianen veelal een groepskarakter
heeft, maar dat de organisatiegraad laag is. Hierbij komt volgens hem dat er veel
onderlinge rivaliteit en jaloezie is, waardoor er geen gecoördineerde actie tot stand
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52 In het volgende hoofdstuk wordt gezegd dat er weinig verslaafde Antillianen in Nijmegen zijn. Dit
zou betekenen dat er ook weinig dievenstellen zijn. In dit onderzoek is daarover onvoldoende infor-
matie naar voren gekomen. Nader onderzoek is geïndiceerd, temeer omdat sommige respondenten
melding maken van helersnetwerken. Volgens een respondent zijn de drugshandel en de diefstallen
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mogelijk dat de helers hierin een verbindende schakel vormen.

53 De georganiseerde Zuid-Amerikaanse misdaadgroeperingen (bijvoorbeeld de Colombiaanse drugs-
kartels) die de drugshandel ook op de Antillen domineren, laten we hier verder onbesproken. Ook
Nederlanders die op de Antillen wonen, maken volgens enkele respondenten deel uit van de inter-
nationale drugshandel (‘ze wonen in een mooie villa aan zee en ’s nachts komen de speedboten vol
drugs die in de haven van zo’n villa de spullen lossen’). 

54 Bovenkerk (2001). 
55 Zie ook Beke e.a. (2000).



komt. Eerder zijn het gelegenheidscoalities die voor de duur van het delict spon-
taan worden aangegaan.55

Deze schets van de Antilliaanse criminaliteit wordt grotendeels bevestigd in dit
onderzoek, zij het dat er de nodige nuances zijn aan te brengen. Op verschillende
niveaus binnen de Antilliaanse criminele wereld is sprake van organisatie en
samenwerking. Veel respondenten maken een onderscheid tussen de big bosses of
head men (de grote criminelen), het middenkader of de tussenhandelaren en ten
slotte de kruimeljongens of straatdealers.

Criminele top
Op het niveau van de big bosses is zeker van sprake van organisatie, in de zin dat
ze hun activiteiten goed voor de politie verborgen weten te houden. Respondenten
die goed geïnformeerd zijn over deze personen, stellen dat het ‘gerespecteerde
zakenmensen zijn, slimme jongens die niet opzichtig te werk gaan’. Ze lopen niet
rond met gouden kettingen, rijden niet in mooie auto’s of iets dergelijks. ‘Ze ver-
plaatsen zich in huurwagens, ze wonen in een huurwoninkje, ze zorgen dat hun
papieren netjes in orde zijn en ze zorgen er door die huurwagens voor dat ze lastig
te traceren zijn.’ Ze doen dat om zo min mogelijk op te vallen bij politie en justi-
tie, maar ook bij mede-Antillianen vanwege het gevaar geript te worden. ‘Alleen
de insiders weten van hun werkelijke bezigheden’, aldus een respondent. De leef-
tijd varieert van midden twintig tot 45 jaar.

In de interviews is gevraagd hoeveel big bosses er in Nijmegen zijn. Het zou
gaan om minder dan tien personen. Het is echter niet duidelijk geworden of Nijme-
gen hun vaste woonplaats is. Sommige respondenten zeggen dat ze in Arnhem en
Rotterdam wonen en van daaruit de markt in Nijmegen controleren. In elk geval
zijn het geen onbekenden in bepaalde delen van de Antilliaanse gemeenschap in
Nijmegen. Een vraag die nader onderzoek vergt, is in hoeverre deze big bosses
Nijmegen, dat bekend staat als een relatief rustige stad, gebruiken als schuilplaats.
Big bosses zijn naar Nijmeegse begrippen personen die handelen in hoeveelheden
van twee kilo of meer. Het is duidelijk dat er nog een niveau hierboven is, name-
lijk dat van personen die via de Rotterdamse haven grote hoeveelheden drugs
Nederland binnensmokkelen. Naast de Colombiaanse drugskartels kunnen dat in
de optiek van respondenten groeperingen uit alle Zuid-Amerikaanse landen zijn.

De big bosses houden zich voornamelijk bezig met de inkoop, transport en ver-
koop van drugs. Ze onderhouden nauwe banden met de Antillen. In tegenstelling
tot de straatdealers werken ze samen met andere etnische groeperingen, waaronder
Turken, Marokkanen en Nederlanders. Hoe hoger op de criminele ladder, hoe meer
multi-etnisch de groepen van samenstelling worden. Antillianen moeten derhalve
het Nederlands (en andere talen) goed beheersen, willen ze kunnen samenwerken
met andere groeperingen.

De verhalen van de respondenten geven de indruk dat de Nijmeegse big bos-
ses, of in elk geval degenen die de markt in Nijmegen controleren, de drugs (laten)
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halen in bijvoorbeeld Rotterdam of via hun contacten op de Antillen bolletjesslik-
kers werven die drugs via Amsterdam naar Nederland brengen.56 Het is – conform
de bevindingen van Bovenkerk – niet aannemelijk dat er zich veel Antillianen op
het niveau van bijvoorbeeld de Colombiaanse drugskartels bevinden. Een respon-
dent zegt hierover: ‘Er komt natuurlijk veel drugs vanaf de eilanden, maar nog
meer invoer komt vanuit Rotterdam en andere Nederlandse steden. Dit heeft te
maken met het feit dat Antillianen enigszins werkschuw zijn. Vaak brengt het
invoeren vanuit het buitenland veel organisatie met zich mee en op werk zitten ze
vaak niet te wachten. Makkelijker is het om een paar keer zelf heen en weer te rij-
den van bijvoorbeeld Nijmegen naar Rotterdam en zo de drugs zelf te halen. Dat
is veel minder werk en zo houden ze weer meer vrije tijd over. Antillianen zijn
slechte ondernemers.’

In Gelderland-Zuid zijn volgens de CIE thans achttien criminele samenwer-
kingsverbanden (CSV’s). De etnische verdeling hiervan is als volgt: tien zijn
geheel/overwegend Nederlands, zes Turks, een Surinaams en een Antilliaans. Dit
zou volgens de CIE kunnen betekenen dat de informatiepositie rond Antillianen
(en Surinamers) slecht is of die rond Turken en Nederlanders juist goed. Desalniet-
temin bestaat de indruk dat Antillianen minder in staat zijn tot het vormen van een
goed georganiseerd crimineel samenwerkingsverband. Uit de informatie blijkt
namelijk ook dat zij vaker dan Turken opereren aan de ‘onderkant’ van de crimi-
nele wereld (veel straatdealers en lokale dealers). Daarnaast valt het op dat Antil-
lianen de laatste tijd regelmatig met hun cokehandel samenwerken met
Marokkanen. De Antillianen lijken in die samenwerking ondergeschikt te zijn aan
de Marokkanen. Uit diverse rechercheonderzoeken is gebleken dat Antillianen
nauwe onderlinge samenwerkingsverbanden hebben. Zij lijken makkelijk drugs
van elkaar te kunnen lenen, indien zij zelf geen voorraad coke meer hebben.

Middenkader
Degenen die in minder grote hoeveelheden handelen, zijn de tussenhandelaren. De
hoeveelheden kunnen variëren van een paar ons tot een kilo. Er zijn in Nijmegen
vier of vijf van dergelijke tussenpersonen.57 De tussenhandelaren kopen hun waar
van de big bosses en verkopen die weer door aan de dealers daaronder, die hande-
len in hoeveelheden van een ons of meer. Die dealers leveren uiteindelijk aan de
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56 De bolletjesslikkers zijn zoals gezegd niet altijd kansloze jongeren. Juist mensen die iets bereikt
hebben, die er goed uitzien worden benaderd. Er wordt eigenlijk alleen in de eigen gemeenschap
geronseld. De ronselaars voelen snel aan wie wel en wie niet vatbaar is voor het geld. Er wordt een
vakantie aangeboden, veel uitgegaan, ze worden meegenomen naar coffeeshops, enzovoort. De
voorkeur gaat altijd uit naar stelletjes. Toch gaat dit niet allemaal georganiseerd. Eerst wordt de
inkoop geregeld, daarna worden de mensen geworven. 

57 Het is niet duidelijk geworden waarom er meer big bosses dan tussenhandelaren zijn in Nijmegen.
Een reden kan zijn dat de grote jongens wel in Nijmegen wonen, maar meer interregionaal opere-
ren en dat de tussenhandelaren niet alleen in Nijmegen wonen, maar daar ook ‘werken’. 



straatdealers. Hierbij draait het slechts om een ding: kwaliteit. Dat de Nijmeegse
tussenhandelaren ook bij de Nijmeegse big bosses hun inkopen doen, is niet van-
zelfsprekend. Een van de geïnterviewden omschreef zichzelf als een tussenper-
soon. Hij vertelt: ‘Ik heb nooit met de Nijmeegse big bosses gewerkt, omdat ik ze
niet vertrouw. De grote jongens leveren slecht spul en ik wil niet met die jongens
omgaan omdat mijn goede naam er dan aangaat. Ik doe vooral met Rotterdam
zaken, met jongens die ik ken van de tijd dat ik er zelf heb gewoond. Soms komen
ze het afleveren in Nijmegen, soms haal ik het op.’

Uit interviews met enkele respondenten komt naar voren dat de tussenhandela-
ren (het gebied rond) Nijmegen verdeeld hebben. Ze beheersen ieder een deel van
de markt. Als er grotere hoeveelheden drugs aan klanten worden verkocht, doen de
tussenhandelaren dat zelf. Bij kleine hoeveelheden (grammen) komen de straat-
dealers in beeld. De tussenpersonen laten de straatdealers met elkaar concurreren,
maar houden de markt goed in de gaten.

Straatdealers
Enkele respondenten stellen dat er minder organisatie is naarmate men lager op de
criminele ladder komt. Een respondent zegt: ‘Ze kunnen ineens – vaak uit verveling
– besluiten om een scooter te gaan stelen. Die houden ze eerst voor henzelf, gaan
ermee crossen en verkopen hem daarna weer.’ Met betrekking tot het dealen op
straat stellen sommige respondenten dat er evenmin sprake is van planning en orga-
nisatie. De houding van de dealers (‘ik ga voor het geld, ik heb schijt aan alles en
wie kan mij wat maken’) is er waarschijnlijk de oorzaak van dat sommigen menen
dat de straatdealers ongeorganiseerd werken. Zeker wanneer de respondenten een
vergelijking maken met Marokkanen en Nederlanders die ook dealen: ‘Die doen het
slimmer, dat wil zeggen niet zo opvallend en in het oog lopend, zoals de Antillianen
dat doen. Die verdienen erg veel; ze kunnen van een kilo anderhalve kilo maken.
Antillianen willen snel hun ding doen, willen meteen zaken doen. Het kan ze niet
zoveel schelen dat ze opvallen, want ze hebben toch al een slechte naam.’ Het risi-
co dat de straatdealers gepakt worden is vrij groot, maar dat calculeren ze in.

Bij nadere beschouwing blijkt de straathandel wel degelijk op een bepaalde
manier georganiseerd te zijn, althans volgens de insiders. Op buitenstaanders kan
het inderdaad een chaotische en ongeorganiseerde indruk maken. Bij het straat-
dealen wordt er gewerkt met een groep bestaande uit ongeveer vijftien jongeren.
Er is een vaste groep die bij elkaar staat. In de groep is er vaak iemand die het voor
het zeggen heeft. Zijn autoriteit is gebaseerd op de hoeveelheden drugs die hij bij
zich heeft en die hij via de andere groepsleden verkoopt aan de klanten. Naast de
vaste groep zijn er jongeren die op strategische punten in de wijk of buurt posten
om zo de klanten te kunnen opvangen. Als er een klant bij een van die jongens
komt, verkoopt hij zelf de drugs (als hij die heeft) of hij belt met een van de groeps-
genoten, naar wie de klant vervolgens wordt gestuurd. Als de drugsvoorraad van
een van de groepsleden op is, kan hij weer inkopen bij de centrale figuur. Iedere
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dealer verkoopt in principe zijn eigen drugs. Als er toevallig een aantal dealers bij
elkaar staat, worden er afspraken gemaakt wie de volgende klant neemt, zodat
iedereen aan de beurt komt en wat kan verdienen.

Het deel uitmaken van zo’n groep levert altijd wat op, of ze nu zelf verkopen,
bellen of voor boodschappenjongen spelen. Hoeveel van dergelijke groepen er in
Nijmegen zijn, is niet bekend. Maar: ‘waar groepjes zijn, daar is drugs’, aldus een
respondent. De samenstelling kan overigens per keer verschillen. Soms gebeurt dat
met opzet om herkenning en pakkans te minimaliseren.

Het komt ook voor dat de dealers een bepaald deel van hun winst moeten afstaan
aan de centrale figuur in de groep. Deze ziet er streng op toe dat de dealers niet op
eigen houtje gaan verkopen of voor zichzelf beginnen. Zo’n dissident wordt dan tot
de orde geroepen (soms hardhandig) of uit de groep gegooid. Een respondent: ‘Het
is goed georganiseerd. En ze maken elkaar af. Als een jongen niet naar zijn baas in
de groep luistert of zijn schulden niet kan betalen, wordt hij afgemaakt. Ze schieten
je dan gewoon kapot of steken je dood.’ Om als dealer toch wat extra’s te verdienen,
bewandelen ze andere wegen. Rippen is een bekend voorbeeld: ze roven de drugs en
alle inkomsten zijn vervolgens winst. Een enkele keer lukt het een straatdealer om
zich te onttrekken aan de groep en kan hij zijn eigen netwerkje opbouwen.

Ofschoon er nauwelijks gesproken kan worden van warme vriendschappen,
onder meer als gevolg van de onderlinge rivaliteit, biedt de groep wel een zekere
veiligheid en bescherming voor de jongere. Een respondent spreekt in dit verband
van een gang. Die bestaat uit een vaste groep van een aantal dealers en een
geslaagd figuur die de groep voor zich laat werken. Als er één van de groep door
anderen geript wordt, grijpt de hele groep in. En dan wordt het in de woorden van
een respondent ‘betalen of je wordt overhoop geknald’. Dergelijke incidenten
komen echter (nog) niet of nauwelijks voor in Nijmegen. Het feit dat de komende
jaren een grote toestroom te verwachten is van kansloze Antillianen maakt het
voorstelbaar dat Nijmegen op den duur ook met (meer van) dergelijke problemen
wordt geconfronteerd. Een respondent: ‘Ik signaleer een ongezonde ontwikkeling
rond Antilliaanse jongeren. Er is een afrekenmechanisme dat steeds heftiger wordt.
Als iemand zich niet aan de regels van de scene houdt, loopt hij het gevaar te wor-
den vermoord. Die verharding komt omdat het op de Antillen tussen criminelen
ook harder wordt.’

Strooptochten, autodiefstal en overvallen
Tot nu toe is vooral gesproken over drugs. Zoals aangegeven komen ook andere
delicten voor. De vraag is nu of dat op een georganiseerde wijze gebeurt. In het
onderzoek zijn verschillende aanwijzingen gevonden dat specifieke delicten als
winkelroof en autodiefstal goed georganiseerd worden, echter niet op een niveau
dat gesproken kan worden van omvattend crimineel netwerk met internationale
vertakkingen, maar wel van een goed georganiseerde samenwerking op lokaal of
zelfs landelijk niveau.
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Een voorbeeld dat door verschillende respondenten is aangehaald, betreft een
head woman die ‘boodschappen ging doen’. Dat betekende dat ze een heel werk-
schema voor de week had gemaakt en twee, drie mensen uitkoos om met haar op
strooptocht te gaan naar voornamelijk de kleinere dorpen, omdat de winkeliers
daar nog weinig ervaring hadden met de methoden van de winkelstropers. ‘Ze
werkte ook op bestelling, je kon alles krijgen.58 Ze gebruikte telkens verschillende
mensen, dit om de herkenbaarheid te verkleinen. Soms ging er ook een blanke per-
soon mee. Alle aandacht gaat natuurlijk naar de Antillianen, zodat de blanke in spe-
ciaal geprepareerde tassen de diefstal kon plegen. Je kon ook spullen bezichtigen
op bepaalde plaatsen in Nijmegen. Klanten waren zowel Antillianen als niet-
Antillianen.’

Een ander voorbeeld is het stelen van auto’s en motoren. Hiermee houden zich
een paar Antillianen uit Nijmegen bezig. De auto’s en motoren worden op bestelling
gestolen in de regio, maar ook in Duitsland. Ze worden naar Nijmegen gebracht waar
ze vervolgens worden opgehaald door de opdrachtgevers uit Amsterdam. Bij deze
netwerken zijn ook niet-Antillianen betrokken. Onder andere Nederlanders worden
genoemd. In enkele gevallen brengen de Antillianen de gestolen auto’s zelf naar
Amsterdam. Dan vragen ze meer geld vanwege het gevaar dat ze lopen om onder-
weg te worden aangehouden door de politie. Over de auto- en motordieven zegt een
respondent: ‘het zijn slimme jongens’. Het is niet bekend of zij zich ook met de
drugshandel inlaten.

Een uitzondering op de organisatie en het planmatige karakter van genoemde
delicten lijken de gewapende overvallen te zijn. Afgaande op de verhalen van
enkele respondenten die stellen een paar overvallers persoonlijk te kennen, worden
die overvallen tamelijk impulsief en onvoorbereid gepleegd, waarbij vaak exces-
sief geweld wordt toegepast. ‘Als ze weten dat er ergens geld te halen is, dan stap-
pen ze erop af’, aldus een respondent. Overvallers behoren tot het type die het
‘geduld niet hebben om geld met het dealen te verdienen’.

Casus gedetineerde
Een van de respondenten vertelt op gedetailleerde wijze over de wereld van de
drugs. Bij wijze van illustratie van zijn manier van werken en leven staat hieron-
der zijn verhaal, beginnend op het moment dat hij naar Nederland komt.59
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58 Grote feesten zijn blijkens verschillende respondenten de gelegenheid om dergelijke zaken te rege-
len: ‘Op feestjes worden de bestellingen doorgegeven (kleding, spullen, enzovoort). Dat gaat soms
met containers tegelijk of het moeten heel dure stuksgoederen zijn (bijvoorbeeld wapens). Iedereen
weet bij wie je moet zijn voor dit soort zaken.’

59 Het verhaal pretendeert ook niet meer te zijn dan een illustratie omdat de informatie afkomstig is
van slechts één persoon. Uit stilistische overwegingen is zijn letterlijke relaas herschreven, zonder
afbreuk te doen aan de essentie van het verhaal.



‘Ik smokkelde in 1995 drugs om naar Nederland te komen. Werd gepakt op
Schiphol en kreeg tien maanden. Daarna ben ik met mijn zwangere vriend-
in in Nijmegen gaan wonen (vrouw en kinderen had hij achtergelaten op
Curaçao), al heb ik eerst nog een tijdje in Rotterdam gewoond, waar ik veel
kennissen heb opgedaan. Die contacten heb ik ook in Nijmegen onderhou-
den en er veel zaken mee gedaan.
In 1997 kreeg ik samen met een paar vrienden ruzie met de portier van een
disco. Na een woordenwisseling ontstond er een vechtpartij waarbij ik
behoorlijke klappen kreeg. Ik moest er later voor naar de dokter. Ik ben
naar huis gegaan om mijn pistool te halen en ben teruggegaan en heb een
paar keer op de portier geschoten. Zonder hem te raken, want ik had
gedronken. Ik heb drie jaar gekregen waarvan één voorwaardelijk. Het was
een zwaar moment in mijn leven, al mijn gouden tanden waren eruit gesla-
gen en ik had een kaakfractuur. Het zit in mijn temperament: als iemand me
kapot wil maken, dan is er geen vergeving. Ik ben geen slechte jongen, ik
doe alleen slechte dingen.
In 1999 kwam ik weer vrij. Ik ben iemand die zich door niemand laat tegen-
houden. Ik wilde van de Sociale Dienst een voorschot omdat ik de rekenin-
gen niet meer kon betalen en schulden had. De ambtenaar weigerde. Ik
wachtte hem thuis op en vroeg hem beleefd of hij het goed vond dat ik nu
iemand moest doodmaken of beroven omdat ik geld nodig had. Binnen een
paar uur had ik een voorschot. Ik heb mijn vriendin ergens anders laten
inschrijven om zo een dubbele uitkering te krijgen.
Als ik grote hoeveelheden drugs verkocht, keek ik eerst de kat uit de boom.
Ik verkocht bijvoorbeeld eerst een kleine hoeveelheid aan een klant. Als die
te vertrouwen was dan verkocht ik pas grote hoeveelheden. Alles draaide
om vertrouwen. De dealers die opvallen zijn sukkels, bijvoorbeeld als je net
achttien jaar bent en je koopt een gloednieuwe dure auto. Dan val je op.
Hoe onopvallender ik handelde en leefde, hoe meer kans ik had om geld te
verdienen. Ik moest een afspraak met mezelf maken. Ik ging ook niet om met
de kleine jongens. Die kochten liever voor vijfduizend gulden een ketting
dan dat ze het geld in drugs investeerden. Thuis bewaarde ik nooit veel geld.
Ik stortte het bijvoorbeeld op een rekening. Wat moet je thuis met 95.000
gulden, dan krijg je alleen maar vragen van politie en justitie.
Na elke grote deal gooide ik mijn telefoon weg. Ik wilde mijn afnemers
beschermen. Daarna kocht ik weer een nieuwe telefoon. Wat is nu twee-
honderd gulden voor een telefoon als je net tien- tot twintigduizend gulden
hebt verdiend? Ik ken alle belangrijke nummers uit mijn hoofd. Die staan
niet in het geheugen van een telefoon. Alles om de klanten en grote jongens
te beschermen.
Ik laat me altijd onderschatten. Als ze me zien, denken ze “wat een sukkel”.
Ik deed boodschappen, paste op mijn kind, deed leuke dingen met hem. Ik
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was een brave huisvader. Toch heb ik ook fouten gemaakt. Ik kocht duur
speelgoed voor mijn kind. Je zag mensen denken, waar haalt hij het geld
vandaan? Als een gewone moeder iets bij Bart Smit kocht, dan was het iets
van tien euro; ik kocht meteen iets van tachtig euro. Dat was dom van mij.
Af en toe deed ik ook wat in wapens. Als ik wat kan verdienen, dan doe ik
het. Als een klant die ik ken (ik wil niet in het graf belanden door mijn eigen
wapen) een wapen wil, dan neem ik het geld aan en ga een wapen halen. Of
de klant rijdt mee en wacht op een plek terwijl ik ergens het wapen ga halen.
Het wapen wordt bijna nooit in Nijmegen gekocht, omdat men dan weet hoe
je jezelf verdedigt. Die contacten heb ik in de bajes opgedaan.
Ik heb ook een agent geslagen die mij probeerde te boeien naar aanleiding
van een controle. Die agent verdacht mij van een bankoverval en achter-
volgde mij al heel lang. Hij wilde mij per se op iets pakken, omdat hij dacht
dat ik een grote drugsman was. Ik vluchtte weg, er sloeg een bliksem in mij,
want thuis lagen wapens. Ik was bang dat die werden ontdekt.
In september 2002 werd ik weer gepakt, nu voor drugs. Ik moest voor grote
mannen in Rotterdam een vrouwelijke smokkelaar van Schiphol halen. De
politie had mij toen al een tijdje in de gaten, maar dat wist ik niet. Ik had
zelf geen drugs bij me, maar ik ben veroordeeld omdat ik relaties had met
grote drugsbazen. Ik heb twee jaar gekregen waarvan zes maanden voor-
waardelijk. Het had geen zin om mijn mond te houden, ze wisten al veel van
me. Als ik mijn mond houd, denkt de officier dat ik een keiharde ben. En dan
krijg ik meer straf. Je moet altijd praten. Maar niet alles bekennen. Als ik
tien overvallen had gepleegd, dan bekende ik er drie. Ik maakte grote din-
gen klein. Het is een spel van kat en muis en ik ben de kat. Ik vind het ver-
velend dat ik moet zitten, maar het hoort erbij. Als ik vrijkom kan ik lekker
leven, want ik heb mijn doel gehaald.’

Dwarsverbanden met andere steden
Het is voor politiefunctionarissen die zich verdiept hebben in de problematiek rond
Antillianen een bekend gegeven dat Antillianen erg mobiel zijn, zeker degenen die
in de criminele scene zitten. Er zijn dwarsverbanden met alle steden waar Antil-
lianen wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Rotterdam, Arnhem, Den Helder, Den
Haag en Eindhoven. Rotterdam wordt door alle respondenten genoemd als centrale
plaats in Nederland waar Antillianen naartoe gaan om zaken te doen. Dit heeft voor
een belangrijk deel te maken met de havenfaciliteiten. Wanneer gesproken wordt
over dwarsverbanden moet ook de internationale context worden genoemd. De
drugs komen uit Colombia en andere Zuid-Amerikaanse landen via de Antillen en
Suriname naar Nederland. Er zijn indicaties dat bepaalde buurten op Curaçao voor-
al betrokken zijn bij de drugshandel en -transport. Vanuit Rotterdam en Amsterdam
(smokkelaars) worden de drugs verder verspreid over Nederland. Vaak zijn het gro-
tere hoeveelheden die de tussenhandelaar ophaalt of laat ophalen door een van zijn
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loopjongens. ‘Ik ga daar mijn grote boodschappen doen. De kleinere hoeveelheden
(100-200 gram) zijn makkelijk in Arnhem of Nijmegen te krijgen. Voor de grote
hoeveelheden moet je naar de grote steden’, aldus een respondent.

De lijn kan van Nijmegen naar Rotterdam gaan maar ook andersom, bijvoor-
beeld als een dealer vanuit Rotterdam of Den Helder een nieuwe markt in Nijme-
gen wil aanboren, omdat daar de prijs van de drugs een stuk hoger ligt. De schiet-
partijen van een paar jaar geleden hadden volgens respondenten hiermee te maken.
De dealers in Nijmegen pikten die verovering van hun markt niet. De kleinere
dealers (straatdealers) hebben echter weinig met die dwarsverbanden te doen. Die
kopen immers van de tussenhandelaren. De klanten van de tussenhandelaren
komen volgens een respondent uit heel Gelderland.

Ofschoon drugs de boventoon voeren, zijn er ook andere misdrijven waarbij
andere steden zijn betrokken. Er lijkt echter nauwelijks sprake van een vast patroon
bij deze andere misdrijven: ze kunnen overal worden gepleegd. Zo halen de Nij-
meegse Antillianen hun wapens bijvoorbeeld in Dordrecht, dat er om bekend staat
dat men daar makkelijk aan een wapen kan komen. Verder is Zaandam genoemd
waar Nijmeegse Antillianen overvallen hebben gepleegd. Enkele respondenten
stellen dat winkeldiefstal primair een regionale aangelegenheid is en dat autodief-
stal overal kan gebeuren, zelfs in Duitsland. De geweldsdelicten kunnen eveneens
overal plaatsvinden. Een respondent: ‘Als er bijvoorbeeld een ripdeal is gebeurd in
een andere stad, dan komen ze wraak nemen in Nijmegen. En dan weer terug.
Iedereen kent elkaar.’

Uit informatie van de CIE komt naar voren dat er vanuit Nijmegen voorname-
lijk contacten bestaan met Arnhem en met steden waar zich andere (relatief) grote
populaties Antillianen bevinden. Opvallend genoeg heeft een respondent uit de
strafrechtketen weliswaar een paar ‘overloopfiguren’ in Arnhem gezien, maar nog
niet de noodzaak gevoeld om een gezamenlijk onderzoek op te starten. Overigens
staat Arnhem bekend als stad van het ‘bruin’, de heroïne waarbij vooral de (Koer-
dische) Turken betrokken zijn.

Sociale controle en cohesie in de Antilliaanse gemeenschap
In het voorgaande is gesteld dat een deel van de Antilliaanse gemeenschap in Nij-
megen betrokken is bij criminaliteit. Direct, door actief te handelen in drugs, dan
wel indirect door de ogen te sluiten voor het criminele gedrag van de jongeren. In
het eerste hoofdstuk is het onderscheid tussen instrumentele en expressieve delicten
aan de orde gekomen. Uit het onderzoek van Van San (1998) bleek kort gezegd dat
de instrumentele delicten (bijvoorbeeld diefstal) op een afkeurende reactie konden
rekenen van de gemeenschap. Bij de expressieve delicten (geweld om de eer van de
familie te verdedigen) was dat niet of nauwelijks het geval. In de woorden van een
respondent: ‘je mag alles doen om de eer van je moeder te redden’.

Verschillende respondenten onderschrijven de strekking van het stelen-en-ste-
kenverhaal. De familie schaamt zich voor familieleden die zich met drugs en dief-
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stal bezighouden. Er wordt vanuit de familie op de jongeren ingepraat om hen
ervan af te houden. Dat is de reden waarom ze soms het huis uit gaan om bij (ver-
keerde) vrienden te gaan wonen. Ze willen zich zo aan de controlerende invloed
van thuis onttrekken. De andere kant is dat de ouders, vaak de moeders, het ook
‘niet willen weten, maar wel dank je wel zeggen als de jongere aankomt met dui-
zend euro’, aldus een respondent. Ze vragen niet waar het geld vandaan komt,
omdat het voor sommigen te pijnlijk en te confronterend is, omdat dan duidelijk
blijkt dat de jongere het met criminele activiteiten heeft verdiend. Ze sluiten hun
ogen ervoor. Anderen kan het in de optiek van enkele respondenten niet schelen
waar het geld vandaan komt: alle extraatjes zijn meegenomen.

Grotendeels is de verslechterde sociaal-economische situatie hier debet aan.
Anders gezegd: door de toegenomen marginalisering van groepen Antillianen
neemt de ontkennende en bagatelliserende houding ten aanzien van delicten die
men voorheen afkeurenswaardig vond toe. Een respondent brengt dit duidelijk
onder woorden: ‘Vroeger was de gemeenschap tegen criminaliteit. Men schaamde
zich ervoor, maar door de steeds slechtere sociaal-economische positie van de
Antillen wordt de weg naar criminaliteit steeds sneller bewandeld. Men is aange-
wezen op inkomsten uit dergelijke praktijken om in het dagelijkse levensonder-
houd te kunnen voorzien. Deze houding heeft ook een grote uitstraling naar Neder-
land. Het wordt moeilijker om afkerend te reageren op criminaliteit omdat veel
familieleden (broers, zoon, enzovoort) zich hiermee bezighouden. Je hebt hele
gezinnen die betrokken zijn bij de drugs. Ze laten het voor wat het is.’ Een andere
respondent vertelt: ‘Toen ik voor het eerst naar Nederland ging, vermoedde mijn
familie wel dat het om drugs ging. Ik kreeg van de Colombianen nieuwe kleren en
mooie spullen en zakgeld. Moeder was niet blij, maar liet mij toch gaan. Mijn
vriendin wist van de handel, maar ze pikte het omdat ik het gezin kon onderhou-
den en ook haar en mijn familie op de Antillen. Vaak gingen er grote sommen geld
mee terug als er weer een familielid naar Curaçao ging om de familie daar bij te
staan. Mijn moeder vond het niet leuk, maar ze nam het wel aan. Ook mijn zus belt
wel eens op: ik zit in geldnood voor mijn studie, kun je wat geven, of een fami-
lielid dat geen geld heeft om speelgoed voor de kinderen te kopen doet een beroep
op mij. En ik doe het met een open hart. Ik heb ook het huis van zijn moeder laten
opknappen en voor mezelf een huis laten bouwen. Nederland is een land van vrij-
heid en mogelijkheden. Die heb ik benut.’

Het corrigerend vermogen van de gemeenschap lijkt af te nemen. Men kan de
huidige toestand rond sommige Antillianen schetsen als lethargisch en fatalistisch.
Naast het gevoel ‘we kunnen er toch niets aan doen’, speelt volgens respondenten
ook mee dat een deel van de Antillianen zich steeds meer begint af te keren van de
Nederlandse samenleving. Woorden als ‘haat’, ‘zich afreageren’ en ‘wij tegen zij’
worden in interviews genoemd. Het is lastig om oorzaken aan te wijzen voor deze
trend. In het onderzoek zijn er diverse verklaringen die de revue gepasseerd. Res-
pondenten noemen het onverwerkte koloniale verleden, hun geringe sociale mobi-
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liteit, de slechte naam die ze toch al hebben en het gegeven dat ze allemaal bij
elkaar in de buurt wonen. Een respondent: ‘De Nijmeegse wijken waar opvallend
veel Antillianen wonen zijn Lindenholt en Meijhorst. Dat is het resultaat van een
verkeerd volkshuisvestingsbeleid. Waar de sociale woningbouw is, daar wonen
veel Antillianen. Er zit veel haat en nijd in Antilliaanse buurten. Er wordt heel veel
over elkaar geroddeld en de goed opgeleide Antillianen verlaten op een gegeven
moment de buurt. Daardoor blijven mensen over die zich veel minder goed kun-
nen redden en die zich inlaten met criminaliteit.’ De kans op succesvolle integratie
lijkt daarmee verkeken. De respondent zegt verder: ‘als ze van de Antillen naar
Nijmegen komen, zitten ze eigenlijk weer op de Antillen.’

Een ontwikkeling van de laatste jaren is dat de jongeren geen enkel respect
meer tonen voor de ouderen. Dit kan te maken hebben met het feit dat juist de
kansarmen (die vaak al een criminele voorgeschiedenis hebben op de Antillen)
naar Nederland zijn gekomen. De ouderen durven volgens een respondent ook
niets meer te zeggen uit angst voor represailles. In dit verband is de ervaring van
de onderzoekers met een van de geïnterviewden illustratief. Aanvankelijk stemde
deze persoon met een interview in, maar hij belde op het allerlaatste moment af.
Enkele dagen later werd opnieuw telefonisch contact met hem opgenomen. Op vra-
gen over de problemen met sommige Antillianen reageerde hij: ‘Ik mag niet meer
vertellen, want als ze weten dat ik contact heb met jullie dan worden ze echt, echt,
echt boos. Soms bel ik wel eens met de politie om iets door te geven als ik wat zie,
maar dan vraag ik ze altijd om het geheim te houden, anders pakken ze me. Zijn
we nu klaar?’

De (in)directe betrokkenheid van een deel van de Antilliaanse gemeenschap bij
allerlei strafbare handelingen wordt geïllustreerd door de voor Antillianen beken-
de feesten. Deze worden regelmatig georganiseerd en ze zijn een uiting van status.
Hoe groter het feest, des te meer aanzien. Op de feesten worden contacten gelegd
en afspraken gemaakt over criminele activiteiten. De feestgangers weten precies
wie de ‘foute’ Antillianen zijn of degenen bij wie je een bestelling voor het een of
ander kunt plaatsen. Een respondent: ‘Als ik uitga naar waar veel Antillianen
komen, feesten of zo, zie je dealers mijn kant op kijken. Ze willen dan weten wie
ik ben. En als de groten binnenkomen, pik je ze er zo uit. Niet alleen door hun
gedrag, maar door wat iedereen om hen heen doet. Er hangt dan een foute sfeer van
vals respect en als die grote op hun voet zou trappen dan zouden ze in staat zijn om
hem excuses aan te bieden, in plaats van andersom. Die lui zijn echt koele kikkers.
Ze hebben zowel een slechte invloed op de kleine dealertje en de moela’s (smok-
kelaars) als op de studenten. Zo’n grote jongen zet bijvoorbeeld een fles Johnny
Walker op zijn tafeltje en zoekt oogcontact met jongens en meiden die daar gevoe-
lig voor zijn. Daarna komen de valse beloften en probeert hij aan te pappen en tele-
foonnummers uit te wisselen. Zo gaat het werven vaak.’

Uit de gesprekken met de respondenten wordt duidelijk dat sommige Antil-
lianen betrokken zijn bij criminele activiteiten of op zijn minst dergelijke vergrij-
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pen ontkennen dan wel rechtvaardigen. Hiermee is niet gezegd dat dit betrekking
heeft op de hele gemeenschap. Een begrip dat in de interviews telkens naar voren
komt, is ‘vertrouwen’, of beter het gebrek daaraan. En dat lijkt kenmerkend voor
een deel van de Antilliaanse gemeenschap. Het wij-zijdenken suggereert een soli-
daire en hechte gemeenschap. Niets is minder waar. Er is in de optiek van verschil-
lende respondenten minder solidariteit dan buitenstaanders geneigd zijn te denken.
Het gebrek aan vertrouwen ligt hieraan ten grondslag. Niet alleen de criminele
wereld wordt door wantrouwen beheerst (‘je wordt hartstikke paranoia’), ook in de
reguliere gemeenschap doet zich dat voor. De een is voor de ander een concurrent
met wie je telkens de strijd aan moet gaan wie het beste is, het mooiste huis heeft,
de mooiste auto bezit, enzovoort. Onlosmakelijk hiermee verbonden is jaloezie,
waaruit veel onenigheid en geweld voortkomt. Vrijwel alle respondenten maken
melding van dit soort gebeurtenissen. Een gevolg is het gebrek aan vertrouwen of
in sommige gevallen misbruik. Een respondent: ‘Antillianen misbruiken elkaar ook
flink. Als een van hen in een hulpbehoevende positie zit en bijvoorbeeld geen dak
boven zijn hoofd heeft, proberen sommigen daar geld aan te verdienen.’ Degenen
die men nog het meest kan vertrouwen zijn de eigen familieleden. Ten overvloede
merken we op dat dit negatieve beeld van (delen van) de Antilliaanse gemeenschap
in Nijmegen niet zonder meer gegeneraliseerd mag worden naar de gemeenschap
als geheel.

Culturele aspecten
Aan de respondenten is gevraagd wat cultuurspecifieke aspecten zijn van de pro-
blemen rond Antillianen, aspecten die hen onderscheiden van andere etnische
bevolkingsgroepen.60 Hieronder volgt bij wijze van resumé van dit hoofdstuk een
aantal factoren die respondenten noemden.

Dat Antillianen overlast veroorzaken komt volgens hen door hun extraverte taal
en manier van communiceren. Op andere mensen kan dit bedreigend overkomen,
te meer als er een hele groep staat. In het verlengde hiervan noemen respondenten
het soms extreem gewelddadige gedrag, waarbij het hebben en gebruiken van een
vuurwapen het ultieme geweldsmoment betekent. ‘Als je een pistool hebt, ben je
de man, als je iemand hebt omgelegd dan ben je een held.’ Het rolmodel voor som-
mige Antilliaanse jongeren zijn grote gangsters in misdaadfilms, die ze proberen te
imiteren. Veel, en voor sommigen alles, is geoorloofd om de eigen eer en persoon
op de voorgrond te plaatsen.

Naast hun lichtontvlambaarheid, zoals iemand het uitdrukte, wordt een mate-
rialistische levensinstelling genoemd als een belangrijke karakteristiek van som-
mige Antillianen. De relatie met criminaliteit is duidelijk: het uiterlijke vertoon,
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60 We beseffen dat we een min of meer statische opvatting van het cultuurbegrip hanteren. In werke-
lijkheid zal dit eerder pluriform en dynamisch zijn.



bedoeld om indruk op andere Antillianen te maken, wordt gefinancierd met de
opbrengsten van illegale activiteiten. Ze hebben een houding van ‘wie doet mij
wat’. Ze doen het niet alleen voor het geld, maar ook voor de kick; ze houden van
actie en geweld. Tussen de regels door valt het geringe schuldbesef op.61

Hun impulsiviteit verklaart voor een deel ook het ongeduld en het gebrek aan
discipline, met als gevolg dat veel Antillianen die in de criminaliteit zitten min of
meer veroordeeld zijn tot de onderste regionen van de misdaadladder. Dit in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld de Turken die volgens enkele respondenten meer het ver-
mogen hebben om te plannen en te organiseren en die hun vermogen investeren in
legale activiteiten, bijvoorbeeld de toeristenindustrie.62

Antillianen lijken niet erg onder de indruk van het optreden van de politie.
Zeker jongeren die ervaringen hebben met de politie op de Antillen vinden de poli-
tie ‘slap’. Ze praten in termen van ‘spelen met de politie’. Los van de vraag of dit
beeld strookt met de werkelijkheid, zijn veel Antillianen erg gevoelig voor de uit-
straling van het uniform. Dit roept bij hen bij voorbaat agressie op. Daarbij komt
dat de Antillianen vaak Papiaments spreken, hetgeen tot veel misverstanden en
onbegrip kan leiden tussen agenten en Antillianen.

Ten slotte onderscheiden (problematische) Antillianen zich van andere pro-
bleemgroepen door hun mobiliteit. Of en in hoeverre dit cultureel is bepaald, is ons
niet duidelijk geworden. Maar in de optiek van de geïnterviewden maken zeker
degenen die zich in de criminaliteit begeven, bewust gebruik van het cityhoppen.
De problemen rond Antillianen in Nijmegen hebben derhalve niet zozeer een
lokaal karakter, maar zijn veeleer een landelijke en in sommige gevallen een inter-
nationale aangelegenheid.
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61 De oorzaak van bijvoorbeeld een gewelddaad wordt volgens respondenten altijd bij iemand anders
gelegd (slachtoffer, politie, regering, enzovoort). Er wordt bewust een situatie gecreëerd waarin
men zich gerechtvaardigd voelt om geweld te gebruiken (‘hij keek op een verkeerde manier naar
mij’). 

62 Uitzonderingen daargelaten. Uit informatie van de CIE blijkt dat een enkele Antilliaan zijn drugs-
vermogen investeert in grondaankopen op de Antillen. 



HOOFDSTUK 4

Achtergronden van de problematiek 

Gezinsomstandigheden
De problemen rond Antillianen beginnen vaak al op de Antillen, in het gezin van
herkomst. Veel gezinnen moeten het zonder vader stellen en alle moeite doen om
het hoofd boven water te houden en te overleven in de soms zeer gewelddadige
achterbuurten.63 De impact van een afwezige vader wordt pregnant onder woorden
gebracht door een van de respondenten: ‘Ik was tien toen ik al op straat liep en ik
heb veel geweld gezien. Ik heb zelf ook gevochten en gestoken. Vanaf vroeger ben
ik wraakzuchtig. Het probleem is dat ik geen vader, geen voorbeeld had, hij heeft
ons in de steek gelaten. Ik heb volgens de psycholoog veel persoonlijkheidsstoor-
nissen.’ Als reden voor zijn gewelddadige gedrag zegt hij dat mensen hem dwars-
zitten. Inmiddels is een broer van hem overleden en een andere broer veroordeeld
tot tien jaar wegens roofmoord.64

Voor veel Antillianen die in dergelijke omstandigheden moeten leven, is
Nederland letterlijk en figuurlijk het paradijs en die mythe wordt in stand gehou-
den door de verhalen van Antillianen die in Nederland wonen en tijdens familie-
bezoeken en vakanties naar de Antillen hun succes breed uitmeten. Succes is een
mooi huis, een mooie auto, enzovoort. De vraag daargelaten of die verhalen altijd
correct zijn (‘ze maken gewoon een foto van een lease-auto’), wordt in ieder geval
de indruk gewekt dat het in Nederland vele malen beter is dan op de Antillen. Som-
migen doen er alles voor om naar Nederland te komen. In het vorige hoofdstuk is
al gezegd dat juist de arme families een makkelijke prooi zijn voor de Colom-
biaanse maffia. ‘Je bent een held als je geld binnenbrengt.’ Het gezin krijgt geld,
de jongere heeft kans om naar Nederland te komen, want het ticket wordt door de
Colombianen betaald. De hiervoor geciteerde respondent is uiteindelijk ook door
de maffia benaderd en naar Nederland gestuurd met drugs. Eerder had hij al gepro-
beerd om geld voor een ticket te bemachtigen door enkele overvallen te plegen op
de Antillen. Dat hij drugs ging smokkelen had naar eigen zeggen vooral met de
slechte situatie te maken. ‘We waren thuis met moeder, vijf jongens en een meisje.
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64 Uit onderzoek blijkt dat niet zozeer de afwezigheid van de vader, maar meer de attitude van de

moeder ten aanzien van het delinquente gedrag van hun kinderen bepalend is voor criminaliteit;
Van San (2002).



We konden amper rondkomen. Drugstransporten zijn voor arme mensen, ik moest
iets doen en drugs is beter dan diefstal.’ Hierbij moet worden opgemerkt dat som-
mige gezinnen schulden maken om voor de buitenwereld toch als geslaagd over te
komen. Voorbeelden zijn het geven van feesten en het kopen van sieraden en een
mooie auto. ‘Voor de statussymbolen doen ze alles, ook al moeten ze in een krot
van een huis wonen.’

Jongens krijgen op jonge leeftijd al veel verantwoordelijkheid. Respondenten
leggen een verband met het ontbreken van een vader in het gezin en het hebben van
veel verantwoordelijkheid op jonge leeftijd: de jongen is de vervanger van de
vader(figuur). Antillianen worden opgevoed met het idee dat ze onderdeel zijn van
een familie en niet de vuile was buiten moeten hangen. Typisch aan Antilliaanse
jongens en mannen is dat ze een soort ‘wildeharenperiode’ kennen, van twaalf tot
ongeveer dertig jaar oud. Daarna leren ze meer verantwoordelijkheid te dragen.
‘Deze wilde periode wordt gedoogd door de familie, die accepteert dat nu eenmaal
van een opgroeiende man. In Nederland kunnen mensen al veel vroeger verant-
woordelijkheid dragen’, aldus een respondent. Verschillende geïnterviewden zijn
van mening dat door het ontbreken van de vader in het gezin, de kinderen geen
echte opvoeding krijgen (‘moeders zijn makkelijk te paaien’). Bijkomend pro-
bleem is dat er veel alleenstaande, jonge, ongeschoolde moeders zijn. Een respon-
dent stelt in dit verband de vraag van wie de kinderen bepaalde zaken moeten leren
als de moeder zelf nog een kind is. Bovendien zijn veel moeders met zichzelf bezig
(ze werken bijvoorbeeld) met als gevolg dat de kinderen te veel vrijheid krijgen.
De moeders kiezen er volgens een respondent ‘liever voor om de kinderen alleen
te laten dan dat ze honderd euro moeten betalen voor kinderopvang’.

De eventuele aanwezigheid van een vader in het gezin is nog geen garantie
voor een vlekkeloze en probleemloze opvoeding. Soms staan de ouders gewoon-
weg machteloos tegenover het antisociale, delinquente gedrag van kinderen. Een
enkeling kiest ervoor om te verhuizen. Anderen proberen het met harde hand op te
lossen. Een probleem is echter – zo stellen veel respondenten – dat de jongeren
geen enkel respect meer hebben voor hun ouders. Als vader op de oude manier wil
opvoeden (klappen) dan keren de jongeren zich tegen hem en gaan het huis uit om
bij (verkeerde) vrienden te wonen. En van het een komt het ander. Jongeren onder-
houden vaak een problematische relatie met hun vader, zo ze die kennen. Enerzijds
omdat hij moeder in de steek heeft gelaten, anderzijds vanwege de oude en ortho-
doxe opvoedingsmethoden die vader hanteert.

Niet iedere Antilliaan heeft een problematische gezinsachtergrond. Sommigen
komen juist uit de meer gegoede families – dat wil zeggen dat de moeders en
vaders werk hebben, soms meer banen tegelijk. Niettemin moeten de overige
gezinsleden ook zorgen voor inkomsten met allerlei baantjes (auto’s wassen, kran-
ten bezorgen). Een respondent vertelt dat toen hij achttien was, hij van zijn moe-
der naar Nederland moest om te studeren. Zij was bang dat hij uiteindelijk in de
drugs terecht zou komen wanneer hij langer op de Antillen bleef.65
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Verschillende respondenten wijzen de jaren 1995-1996 aan als een duidelijk keer-
punt. Voor die tijd kwamen de Antillianen naar Nederland met goede bedoelingen
(studie, werk), nadien zijn er vooral mensen gekomen die op de Antillen al crimi-
neel gedrag vertoonden. Laatstgenoemden gaan bewust naar Nederland om hun
criminele activiteiten voort te zetten.

Gemeenschappelijk element in de verhalen van de respondenten is dat de aan-
komst in Nederland voor velen een koude douche is. De mooie verhalen en belof-
ten blijken niet waar. Niet zelden worden ze opgevangen door familie. Binnen korte
tijd loopt het spaak. Een respondent: ‘We hebben ons eigen leven en dan komt er
een neefje van de Antillen dat ik al vijftien jaar niet heb gezien, en dat werkt niet
want onze levens zijn totaal verschillend.’ Op een gegeven moment is de situatie
niet meer houdbaar en gaat de immigrant elders wonen. Bij kennissen bijvoorbeeld,
die niet zelden in de drugshandel zitten. Dit geldt overigens ook voor degenen die
naar Nederland komen om te studeren. Een respondent: ‘Als die jongeren hier naar
Nederland komen, bijvoorbeeld om hier naar school te gaan en een betere toekomst
op te bouwen, worden zij erg eenzaam. Zij hebben hier niemand en dat zet aan tot
criminaliteit. Die jongens komen hier en dan moeten ze het zelf uitzoeken. Eerst
komen ze deze kant op met het idee dat ze onderdak hebben bij een vriend of bij
familie. Die begint na een tijdje te zeuren dat die jongen zelf onderdak moet zoeken
en dan lopen ze tegen de lange wachtlijsten op voor een huurwoning. Veel jongens
hoppen hierom van de ene naar de andere verblijfplaats.’

Zoals gezegd komt niet iedereen naar Nederland met goede bedoelingen. Op-
vallend in de interviews was dat de familie in Nederland vaak weet dat er iets aan
de hand is met de immigrant (criminaliteit/drugs), maar dat ze niet kunnen, of beter
gezegd durven weigeren hem op te nemen. ‘Dan krijg je ruzie met heel de fami-
lie.’ In die zin lijken de familiebanden erg sterk en laten ze hun kracht zelfs over-
zee gelden, maar in de praktijk heeft het weinig inhoud en betekenis. Een respon-
dent stelt: ‘Het bekende verhaal zijn de jongens die op de Antillen al problemen
veroorzaken en door de familie naar “tante” in Nederland worden gestuurd. Tante
heeft het goed en heeft het helemaal gemaakt in Nederland, zo is steeds het ver-
haal. In haar grote huis kan die jongen best wonen. Maar om gezichtsverlies te
voorkomen heeft tante steeds mooie verhalen verteld en niet dat ze in de bijstand
zit of het in elk geval niet zo goed heeft als ze steeds haar familie vertelt. Als die
jongen komt, moet tante hem in huis nemen. Want je familie weigeren is het erg-
ste wat je kunt doen op de Antillen. Maar na een tijdje staat die jongen dan toch op
straat, omdat tante het niet aankan en die jongen helemaal niet wil. Of, veel vaker:
die jongens lopen weg.’ De jongeren moeten alles zelf uitzoeken: huis, uitkering,
enzovoort. De kans dat ze uiteindelijk met criminaliteit in aanraking komen, is erg

57

––––––

65 De slechte economische situatie op de Antillen en de teloorgang van de sociale samenhang worden
in verband gebracht met de oprukkende drugshandel; zie Oostindie (2002). 



groot. In de optiek van enkele respondenten is de kans tegenwoordig groot dat
immigranten bij familieleden terechtkomen die al in de criminaliteit zitten.

De jongeren die in Nederland zijn geboren, hebben zich de Nederlandse cultuur
en gebruiken beter eigen weten te maken. Ook beheersen ze de Nederlandse taal
beter dan degenen die vanuit de Antillen naar Nederland zijn gekomen. Dit is vol-
gens de respondenten een enorm voordeel. Dat wil niet zeggen dat deze jongeren
geen risico lopen om toch in de criminaliteit verzeild te raken. Wel is de kans gro-
ter dat ze uiteindelijk toch voor een regulier bestaan kiezen, omdat ‘ze veel meer
te verliezen hebben’. De kans op afglijden in de criminaliteit is groter als de jon-
geren op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen.

Mobiliteitsaspecten
Een terugkerend onderwerp in de interviews is dat Antillianen erg mobiel zijn, voor-
al zij die tot de probleemgroep horen. Het cityhoppen is als het ware een onlosma-
kelijk onderdeel van hun levensstijl. Genoemde plaatsen zijn onder meer Rotter-
dam, Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Lelystad, Utrecht en Tilburg. De tendens
is dat de jongeren vanwege hun criminele activiteiten onderdak zoeken bij vrienden
en bekenden en niet bij naaste familie. Ze verplaatsen zich snel. Zo zijn ze een paar
weken hier en dan weer daar. Overigens verplaatsen sommigen zich ook naar het
buitenland, niet alleen naar de Antillen maar ook naar België en Duitsland. Ver-
schillende respondenten zijn van mening dat Nijmegen fungeert als een (uit)rust-
plaats. Nijmegen heeft in het circuit de naam dat het er rustig is: de jongens kunnen
tamelijk onopvallend hun gang gaan en worden niet gehinderd door politie en con-
currerende Antillianen. Een respondent: ‘Ik heb het idee dat ze Nijmegen vooral als
schuilplaats gebruiken. Ze hebben dan ergens anders gehandeld en komen hier een
zogenaamd onschuldig leven leiden. Ze vallen niet op. Alleen de kleintjes vallen op
door hun grote bek. De grote jongens laten de gevaarlijke karweitjes waarbij je
tegen de lamp kunt lopen laten over aan de kleinere jongens.’

Een aspect dat hiermee verband houdt, is dat sommige Antillianen zich niet
inschrijven bij de gemeente waarin ze wonen. Dit is geen exclusief probleem voor
Nijmegen, in meer steden waar Antillianen wonen doet dit probleem zich voor.66

Aan diverse respondenten is gevraagd hoeveel Nijmeegse Antillianen zich niet bij
de gemeente hebben ingeschreven. Slechts een respondent durfde zich aan een
schatting te wagen: ruim duizend niet-geregistreerden, waarvan driehonderd jon-
geren. De redenering van de respondent is als volgt: er zijn ongeveer 1.100 gezin-
nen ingeschreven in Nijmegen. Een gezin telt gemiddeld drie personen, dus dat
maakt 3.300 Antillianen.67 In werkelijkheid kent Nijmegen iets meer dan tweedui-
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ontwikkelingen rond Antillianen en Antilliaanse bijnamen, uiterlijke kenmerken, enzovoort. 



zend geregistreerde Antillianen. De niet-geregistreerden wonen vooral in
Dukenburg en komen vaak rechtstreeks vanaf de Antillen, maar het kunnen ook
mensen zijn die elders in het land uit huis zijn gezet.

Het niet inschrijven heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats een economi-
sche: als je mensen ‘te logeren hebt’ zoals een respondent het uitdrukt, dan wordt die
persoon niet ingeschreven omdat men anders gekort wordt op de uitkering. Een
tweede reden om zich niet in te schrijven heeft een cultureel bepaalde achtergrond:
zij die van de Antillen naar Nederland komen, zijn niet gewend aan de bureaucrati-
sche regels en procedures – een van de redenen waarom sommigen niet goed kunnen
aarden in Nederland en bijvoorbeeld problemen op het werk hebben, is dat ze zelden
op tijd komen of hun afspraken niet nakomen. De derde reden – en wellicht de
belangrijkste – om zich niet te schrijven heeft een criminele achtergrond. Dit betreft
degenen die zich uitschrijven op de Antillen of de identiteit van iemand anders aan-
nemen en zich bewust niet inschrijven in Nederland om zodoende onzichtbaar hun
criminele daden te begaan. Deze personen worden door respondenten als ‘zeer
gevaarlijk’ omschreven. Hoeveel er van hen in Nijmegen zijn, weten de responden-
ten niet, maar de schatting loopt in de tientallen. Deze groep wordt steeds groter,
onder andere omdat de situatie op de Antillen verslechtert. Het gaat om jongeren van
twintig jaar of ouder, die zich bezighouden met criminaliteit en dat op een onzicht-
bare manier willen doen. Ze hebben een postadres (dat huren ze van Antillianen en
Nederlanders voor ongeveer 75 euro per maand) maar ze wonen ergens anders. Een
andere manier om onderdak te vinden is via een ruilcircuit: bolletjes voor onderdak,
onderdak als bescherming tegen de politie. Bij het ruilen hoort ook dat ze elkaar tips
geven over waar handel is en waar de politie bezig is.68

Uit gegevens van de CIE omtrent het ingeschreven staan bij de Gemeentelijke
Basis Administratie blijkt verder dat familierelaties vaak moeilijk aan te tonen zijn.
Wederzijdse ouders staan vaak niet of niet volledig ingeschreven, onder andere
omdat deze ouders nog op de Antillen wonen.

Functioneren op school
De vraag of de problematische Antillianen een opleiding volgen, en zo ja op welk
niveau, wordt verschillend beantwoord. Sommige respondenten stellen dat de
meesten naar school gaan. Het niveau kan volgens hen variëren van speciaal onder-
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komt de schatting van deze ene respondent overeen met de bevinding uit het onderzoek van Radar
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68 Deze groep is voor Trabou Tin niet te bereiken, want voor dit project moet men officieel in
Nijmegen ingeschreven staan. Op deze manier ontsnapt een belangrijke groep aan de aandacht van
de instanties en autoriteiten. 



wijs tot hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Het komt voor dat
studenten zich op een gegeven moment inlaten met de drugshandel/-smokkel om
hun studiekosten te betalen. Die groep Antilliaanse jongeren in het wetenschappe-
lijk onderwijs is overigens klein, vooral als het gaat om jongens.

Sommige respondenten stellen dat de problematische Antilliaanse jongeren in
het geheel niet naar school gaan. Een jongere zegt: ‘De dealers in Nijmegen vol-
gen geen opleiding meer, die hebben geld en vrouwen. Waarom zou je dan nog een
opleiding volgen waar je later toch geen werk mee krijgt?’ Zelf denkt de respon-
dent ook moeilijk aan de slag te kunnen te komen; hij volgt momenteel een oplei-
ding tot meubelmaker.

De overstap van sommige jongeren van een niet-afgemaakte schoolopleiding
naar bijvoorbeeld de drugshandel gaat niet van de ene dag op de andere. De straat-
cultuur speelt een belangrijke rol, maar ook binnen het onderwijs zijn er factoren
die maken dat sommigen er voortijdig de brui aan geven. Een oorzaak is te vinden
op de Antillen. Volgens enkele respondenten is er de laatste tijd veel veranderd in
de aard van de toestroom van Antillianen naar Nederland en dat heeft directe
gevolgen voor de aard en omvang van de problemen rond Antillianen in Nederland
en Nijmegen. Voorheen – zo vertellen enkele respondenten – kwamen Antillianen
naar Nederland met een diploma of met het idee in Nederland een diploma te
halen. Zij gingen studeren. Vooral de laatste jaren komen er jongeren (vaak jon-
gens) uit de achterbuurten. Die jongens hebben weinig te verliezen en komen al
snel in de criminaliteit terecht, eerst op de Antillen en later in Nederland. Het gaat
met andere woorden om de minderbedeelden die hun toevlucht zoeken in
Nederland en die als eersten stranden in het Nederlandse onderwijssysteem. Een
extra belemmerende factor is dat de Nederlandse taal geen voertaal meer is op de
Antillen. Er wordt vooral Papiaments gesproken. Deze jongeren, die niet of nau-
welijks de Nederlandse taal machtig zijn, komen op school maar gaan binnen korte
tijd weg omdat ze niet kunnen meekomen. Ze worden bovendien gepest vanwege
hun accent: ‘zij voelen zich niet op hun gemak’.

Los daarvan veroorzaken sommige Antilliaanse jongerende nodige problemen
in de klas. Zij vinden dat de leraren hen moedwillig uitsluiten. Bij sommige lera-
ren overheerst het beeld dat ‘Antillianen niet gemotiveerd zijn en vaak een hoop
(geld)problemen hebben die ze eerst maar eens moeten oplossen voor ze naar
school komen. Leraren hebben vaak geen zin om met zo’n zwaar geval te moeten
werken.’ Cultuur- en taalbarrières kunnen het probleem alleen maar verergeren,
zoals blijkt uit het volgende citaat uit een interviewverslag: ‘M. vertelt het verhaal
van een jongen die ongelooflijke ruzie kreeg met een docent op een ROC. De jon-
gen komt een paar keer achtereen te laat op school en heeft dan vaak als smoes dat
hij zich heeft verslapen. De leraar noemt hem een “mietje”. In Nederland heeft dit
woord voor de meeste mensen geen zware lading. De Antilliaanse jongen kent het
woord niet goed en kan ook niet precies de kracht ervan inschatten. Een vertaling
naar zijn eigen referentiekader levert het woord “flikker” op en dat is een zware
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belediging op de Antillen. De eer van een man wordt met dit woord direct aange-
tast. Een en ander heeft als gevolg dat de jongen niet meer naar school wil, omdat
hij anders in staat is de leraar naar de keel te vliegen.’

Hoe groot de groep voortijdig schoolverlaters of frequente spijbelaars in
Nijmegen is, laat zich moeilijk aangeven. Sommige respondenten die daar vanwe-
ge hun beroep redelijk zicht op hebben, zeggen dat het er ‘veel’ zijn, vooral jon-
geren uit de lagere sociaal-economische klasse.

Vrije tijd en vriendschap
Vrijwel alle respondenten zijn het erover eens dat de meeste problematische
Antillianen op straat rondhangen. Er wordt gesproken van een straatcultuur, die
overigens te herleiden is tot de cultuur op de Antillen waar het gewoon is om in
groepjes buiten te staan om een spelletje domino te spelen of te praten.

Het is in de optiek van veel respondenten evident dat wanneer er groepjes
Antillianen op straat staan, er drugs of andere illegale praktijken in het geding zijn.
Gelet op het gegeven dat de dealers de gehele week aan ‘het werk’ zijn, kan gesteld
worden dat veel van hun tijd opgaat aan illegale praktijken.

In hoeverre de problematische Antillianen gebruik maken van de faciliteiten
van de Antilliaanse verenigingen is in dit onderzoek niet duidelijk geworden. Een
enkele respondent stelt dat ook criminele personen die verenigingen bezoeken,
maar dan de wat oudere. Jongeren komen er niet of nauwelijks. De situatie in Nij-
megen wijkt volgens een respondent wat dit betreft af van bijvoorbeeld Arnhem,
waar een paar uitgaansgelegenheden specifiek voor Antillianen zijn. Die gelegen-
heden hebben een landelijke aantrekkingsfunctie, met alle overlast en problemen
van dien.

Antilliaanse jongeren gaan net als andere jongeren uit, maar uit de verhalen van
de respondenten komt naar voren dat ze nergens welkom zijn. ‘Ze krijgen overal
nee te horen, ook in het uitgaansleven. Ze zijn nergens welkom. Dat komt door de
slechte naam die Antillianen hebben.’ In het verleden zijn er in Nijmegen veel inci-
denten met Antillianen geweest in het uitgaansleven.

Als Antillianen rondhangen op straat is dat overwegend met andere Antillianen.
Het Papiaments is wat de jongeren bindt. Het ligt voor de hand dat er alleen al door
de taal een wij-zijperspectief ontstaat. Dit wordt versterkt door de slechte naam die
Antillianen hebben en door hun gedrag en houding die als bedreigend kunnen
overkomen op anderen (zoals luidruchtig aanwezig zijn en intimiderend kijken).

Binnen dergelijke groepen is er, zoals eerder gezegd, sprake van concurrentie
en rivaliteit. Het gaat erom wie het meeste heeft of het meeste is. Antillianen inves-
teren veel tijd en geld in imagebuilding. Of het nu om auto’s, kleren, scooters of
vriendinnen gaat, altijd proberen ze elkaar de loef af te steken. De voortdurende
competitie met anderen maakt het moeilijk om echte vriendschappen te sluiten en
te behouden, maar tegelijkertijd vormt de groep een bindend element waarvan de
jongere moeilijk loskomt. In plaats van vriendschap lijkt er sprake van opportu-
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nistische relaties. Onder jongeren bestaat een enorme competitie. Zeker onder de
straatdealers is er weinig echte solidariteit of vriendschap. Ze bedriegen elkaar
wanneer het uitkomt. Een respondent: ‘Er zijn geen echte vriendschappen. Jongens
zeggen wel eens: je ergste vijand was ooit een keer je vriend. Zelfs degene van wie
je eerst dacht dat het je beste vriend was, kan je zo ineens rippen of besodemiete-
ren. Jongens houden elkaar dus heel scherp in de gaten. Als iemand zich uit de
Antilliaanse groep wil terugtrekken, zal hij zich helemaal moeten afzonderen. Het
is heel, heel makkelijk om weer af te glijden.’ De invloed van zo’n groep is in de
optiek van de respondenten erg groot en wordt maar al te vaak onderschat.

Werk
Op de vraag of de problematische Antillianen een reguliere baan hebben, wordt
door de meeste respondenten ontkennend geantwoord. De situatie van Antillianen
in Nederland kan echter niet los worden gezien van de situatie op de Antillen.
Sinds een aantal jaren gaat het daar economisch erg slecht. Veel werk op de
Antillen is overgenomen door de veel goedkopere Dominicanen. Nederland zat in
die tijd op de top van zijn economische bloei. Voor veel Antillianen is dat een reden
geweest om naar Nederland te gaan. Eenmaal in Nederland blijkt het moeilijker
dan gedacht om een baan te vinden. De situatie in Nederland wordt door veel hier
gevestigde Antillianen bovendien rooskleuriger voorgesteld dan zij in werkelijk-
heid is. Veel Antillianen die naar Nederland komen, hebben daarom vaak het idee
dat ze meteen een vaste baan en een goed salaris krijgen. ‘Als Antiliaan in
Nederland vertel je je familie op Curaçao alleen dat je het hebt gemaakt en niet dat
je het moeilijk hebt.’ De werkelijkheid is dat ze tijdelijk uitzendwerk kunnen krij-
gen. En dat houden ze snel voor gezien.

Voor een deel heeft dat te maken met het ontbreken van een adequate voorop-
leiding. Bovendien krijgen ze veelal een uitkering en levert de verkoop van drugs
de benodigde middelen op om in hun soms dure levensonderhoud te voorzien.
‘Criminaliteit is mijn werk’, aldus een respondent. Via een reguliere baan geld ver-
dienen, wordt niet door iedereen als noodzaak gevoeld.

Discriminatie op de werkvloer is zeker een aspect dat een rol speelt bij de over-
weging om maar te stoppen met werk (en in de criminaliteit verder te gaan). Maar
dit is slechts een kant van de medaille. De andere kant is dat veel Antillianen na
korte tijd ruzie met de baas hebben dan wel te laat of helemaal niet op het werk
komen. In de woorden van een respondent: ‘een gebrek aan discipline’. Het aspect
‘discriminatie’ wordt dan als excuus of rechtvaardiging gebruikt om ermee op te
houden.

Verder hebben de Antillianen een slechte naam bij de winkeliers vanwege erva-
ringen in het verleden met winkelpersoneel van Antilliaanse afkomst. ‘In het cen-
trum zie je geen winkel waar een Antilliaan werkt’, aldus een respondent. Het is
duidelijk dat de verschillende factoren elkaar versterken.
Niettemin stellen enkele Antilliaanse respondenten dat ze in het verleden wel
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gewerkt hebben. In de meeste gevallen gaat het om laaggeschoold en tijdelijk
werk. Een enkeling probeert zich aan het drugsmilieu te onttrekken door een baan
te zoeken, maar dat valt niet altijd mee. Een respondent die nu een baan heeft,
mijdt zoveel mogelijk de andere Antillianen, min of meer uit zelfbescherming om
niet in contact te komen met de ‘verkeerde personen’. Een andere respondent zegt:
‘Ik probeer steeds aan “morgen” te denken, dat doen de dealers niet. Die denken
alleen maar aan nu en aan geld verdienen en uitgeven. Toch moet mijn hart elke
dag huilen. Ik wil een eigen huis, maar moet voldoende punten gespaard hebben.
Punten, punten, punten, die krijg je op school voor een proefwerk, maar niet als je
een huis wilt hebben. Die dingen maken me kapot, ik wil gewoon een normaal
leven.’ Ofschoon dit de klacht van een enkele respondent is, hebben meer geïnter-
viewde personen gewag gemaakt van hun frustraties over het bureaucratische
Nederland. Vooral zij die vanuit de Antillen naar Nederland komen, moeten hier-
aan erg wennen. Voor zover ze dat ooit doen.

Via Trabou Tin kunnen Antillianen zich aanmelden voor werkervaringsplaat-
sen. Trabou Tin richt zich vooral op de groep risicojongeren, niet op de harde kern.
Een deel krijgt na verloop van tijd regulier werk (19%) of een gesubsidieerde baan
(11%), maar een ander deel (33%) valt ook voortijdig uit.69 Een respondent die
soms werkervaringsplaatsen aanbiedt, maakt een onderscheid tussen meisjes/vrou-
wen met wie het wel goed gaat en jongens die ‘niet willen werken omdat ze op
andere manieren (drugs en uitkering) veel sneller aan geld kunnen komen’. Trabou
Tin komt volgens een respondent pas in beeld als de jongens zelf aankloppen. ‘De
opvang is heel slecht als die jongens hier op de een of andere manier vanuit de
Antillen in Nijmegen verzeild raken. En die jongens misbruiken het project om hun
eigen doelen te halen en dan zijn ze weer spoorloos.’ Een andere respondent stelt
dat naarmate jongeren meer verstrikt zitten in de drugshandel zij moeilijker te
motiveren zijn voor bijvoorbeeld een werktoeleidingsproject. Zelfs jongeren met
wie het naar omstandigheden goed gaat (legale baan, een afgeronde opleiding)
houden een ‘lijntje’ met de criminele omgeving. Voor hen blijven drugs een aan-
zuigende werking houden.

Anders dan bijvoorbeeld de Turken, en in mindere mate de Surinamers, blin-
ken Antillianen niet uit in ondernemerschap. Het aantal Antillianen met een eigen
zaak is zeer beperkt. Volgens respondenten heeft dat vooral te maken met het
onvermogen om te organiseren. Tijdens het onderzoek is nog een ander aspect naar
voren gekomen dat met het voorgaande samenhangt, namelijk het denken in korte-
termijndoelstellingen. Een respondent: ‘Mij is het gelukt dit bedrijf en alle initia-
tieven zo voor elkaar te krijgen, omdat ik heb geleerd op de langere termijn te den-
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69 Zie Gemeente Nijmegen (2001b). Hierbij moet worden opgemerkt dat meer dan de helft van de
doelgroep uit vrouwen bestaat. De overige deelnemers zitten nog in het traject of volgen een oplei-
ding. 



ken. Veel van onze mensen kunnen dat niet. Ze denken in het hier en nu, en hoog-
uit een paar dagen vooruit.’

Drugsgebruik onder problematische Antillianen
In de interviews is het gebruik van verdovende middelen door Antillianen ter spra-
ke gekomen. Meer in het bijzonder ging het erom in hoeverre Antillianen die in de
criminaliteit zitten (lees: vooral drugshandel) zelf ook gebruiken. Vrijwel alle res-
pondenten zijn het erover eens dat wietgebruik onder Antillianen eerder regel dan
uitzondering is. Wat betreft harddrugs is het beeld minder helder. Sommige respon-
denten zijn van mening dat Antillianen zelden gebruiken, ondanks dat ze veelvul-
dig met drugs in aanraking komen. Zoals een respondent het zegt: ‘In Nijmegen
zijn er maar een paar drugsverslaafde Antillianen.’ Het kan ook zijn dat ze er uit
schaamte niet voor willen uitkomen dat ze verslaafd zijn. Uit interviews met de
gedetineerde Antillianen bleek bijvoorbeeld dat ze zelf ook gebruikten. Er was ech-
ter wel sprake van gecontroleerd gebruik. Ze hadden het gebruik met andere woor-
den goed in de hand. Op het moment dat hun eerste kind geboren werd, hielden ze
er naar eigen zeggen mee op. Het is goed voorstelbaar dat een deel van de dealers
regelmatig zelf ook gebruikt, al was het maar omdat de drugs voorhanden zijn.
Daarbij gaat het vooral om de jongere groep; de ouderen houden het volgens een
paar respondenten voornamelijk bij alcohol. Een bijkomend voordeel voor de
dealers van het zelf gebruiken is dat ze goed de kwaliteit van de drugs kunnen
beoordelen. Uit informatie van de CIE komt naar voren dat een ongecontroleerd
gebruik van drugs vaak het einde van een criminele carrière betekent, omdat men
een te groot risico vormt voor het criminele samenwerkingsverband. De dealers
hebben er derhalve belang bij om het gebruik binnen de perken te houden.

Onderscheidende kenmerken 
In het vorige hoofdstuk is bij wijze van resumé ingegaan op factoren met betrek-
king tot criminaliteit die specifiek opgeld doen voor problematische Antillianen. In
deze paragraaf kijken we naar factoren die kenmerkend zijn voor de achtergronden
van deze personen.

Een van de onderwerpen die telkens in de interviews ter sprake is gekomen,
betreft de zeer slechte sociaal-economische positie van Antillianen op de Antillen.
Veel gezinnen zijn gemarginaliseerd en kunnen ten prooi vallen aan de georgani-
seerde drugsbendes. Niet zelden zoeken kansloze jongeren hun heil in Nederland
en volgens de respondenten worden dat er steeds meer. Ondanks dat ze een Neder-
landse nationaliteit hebben, kan er gesproken van een forse cultuurkloof (‘veel
Antillianen snappen gewoon niet hoe het in Nederland werkt’) en een taalachter-
stand. Een respondent vatte de positie van veel Antillianen in Nederland samen
met: ‘wij hebben een Nederlands paspoort, maar we horen hier niet thuis; we zijn
verwaarloosde kinderen’.
Kenmerkend is verder de afwezigheid van een vader(figuur) in de gezinnen van
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veel Antilliaanse jongeren. Ofschoon dit feit inmiddels algemeen bekend is, kan
niet genoeg worden benadrukt dat de impact ervan op de jongeren groot is. Zij krij-
gen reeds op jonge leeftijd grote verantwoordelijkheden, die ze niet altijd goed
aankunnen. De kans op afglijden in de criminaliteit is groot, zeker wanneer de
moeder niet in staat is om het gedrag bij te sturen. 

Een terugkerend onderwerp in de interviews is de verschuiving van waarden
en normen. Hiermee wordt gedoeld op vooral de jongere generatie die zich door
niets of niemand de wet laat voorschrijven. Het ontbreekt de jongeren aan respect,
ook voor de oudere generatie Antillianen. Een respondent: ‘Het respect is weg, die
snotapen die willen alleen maar de mooiste en nieuwste kleren, en daar doen ze
alles voor.’ Maar ook de ouders zijn volgens respondenten aan het veranderen.
Vroeger was criminaliteit uit den boze, maar tegenwoordig is het geen taboe meer
om met illegale middelen het schoolgeld van de kinderen te betalen; ‘het gaat van
generatie op generatie’.

De keerzijde van respect betonen, is respect krijgen. Aan dat laatste ontbreekt
het wanneer het gaat om Antillianen in het algemeen en problematische Antillianen
in het bijzonder, zo blijkt uit de interviews. Antillianen hebben een slechte naam,
zo wordt ronduit gesteld. Twee kanten zijn hieraan te onderscheiden. De eerste is
dat Antillianen dit deels zelf in de hand hebben gewerkt door hun betrokkenheid
bij (gewelddadige) criminele activiteiten. De andere kant is dat Antillianen gedis-
crimineerd worden of zich op zijn minst gediscrimineerd voelen. Zij voelen zich
buitengesloten. Een respondent: ‘Probleemjongeren voelen zich heel snel gediscri-
mineerd. Een bepaalde blik kan al voldoende zijn, ook al bedoelen Nederlanders
het niet altijd slecht.’70 Zonder uitspraken te doen over causale verbanden – dat is
vrijwel onmogelijk – versterkt het een het ander, en wel in negatieve zin.

De gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal draagt niet bij aan een
wederzijds begrip. ‘Veel Nederlandse ambtenaren laten zich afschrikken door het
harde stemgeluid en de agressie, en laten maar al te vaak over zich heen lopen.
Soms gebruikt een jongen een woordje dat hij niet zo bedoelt, maar dat voor
Nederlanders bot en grof overkomt’, aldus een respondent. Andersom gebeurt het
ook dat bepaalde Nederlandse uitdrukkingen verkeerd worden opgevat door
Antillianen.

Tot slot is kenmerkend voor de Antillianen dat ze meer dan de andere etnische
groeperingen geconcentreerd zijn in een beperkt aantal wijken in Nijmegen.71

Verschillende respondenten stellen dat er veel haat en nijd is in deze buurten. Een
van de gevolgen is dat de hoger opgeleide Antillianen vertrekken en elders gaan
wonen (‘ik ben blij dat ik niet in de Meijhorst woon’, aldus een goed opgeleide

65

––––––

70 Enkele respondenten wijzen in dit verband ook op het koloniale verleden en de haat die sommige
Antillianen voelen ten aanzien van blanke Nederlanders.

71 Gemeente Nijmegen (2001a).  



Antilliaan’). Generaliserend gesproken blijven de laagopgeleide, kansarme Antil-
lianen over die niet of nauwelijks geïntegreerd raken in de reguliere Nederlandse
samenleving.
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HOOFDSTUK 5

Conclusies en aanbevelingen

Hieronder volgen de conclusies gegroepeerd per onderzoeksvraag. De eerste vraag
is: Wat is de aard en de omvang van de problemen rond Antillianen in Nijmegen?

Volgens politieregistraties komen Antillianen in vergelijking met andere bevol-
kingsgroepen het meest in aanraking met de politie. De problematiek in Nijmegen
is volgens de geïnterviewde respondenten qua ernst en omvang niet te vergelijken
met grote steden als Rotterdam en Den Haag. In Nijmegen is de problematiek min-
der ernstig en omvangrijk. Dit onderzoek spitst zich met name toe op de Antil-
lianen die zich bezighouden met het plegen van strafbare feiten. Het merendeel van
de Antillianen in Nijmegen behoort niet tot deze groep.

Analyses van de politieregistraties duiden erop dat de omvang van de proble-
men in de periode 1998-2001 is afgenomen. Uit de interviews komt echter naar
voren dat de omvang van de criminaliteit niet zozeer is afgenomen, maar minder
zichtbaar is geworden doordat de Antillianen minder opzichtig te werk gaan. Er is
volgens de geïnterviewde respondenten sprake van een verharding van de crimi-
naliteit. Dit is vermoedelijk het gevolg van de verharde mentaliteit van sommige
groepen Antillianen.

De criminaliteit die uiteindelijk bij de politie bekend wordt, is slechts een topje
van de ijsberg. Vooral bij de consensuele misdrijven, die geen directe slachtoffers
kennen – zoals drugshandel – is het dark number groot. Het aantal geregistreerde
drugsdelinquenten staat volgens de respondenten in geen verhouding tot het aantal
dat werkelijk in drugs handelt. De handel in cocaïne in Nijmegen is vrijwel geheel
in handen van de Antillianen. Afgaande op de resultaten uit de interviews zijn er
naar schatting tientallen jongeren/mannen betrokken bij de cocaïnehandel.

Volgens politieregistraties komen er ongeveer honderd Antillianen in aanraking
met de politie, op een totale bevolking van ongeveer tweeduizend ingeschreven
Antillianen. Uit de interviews komt naar voren dat in werkelijkheid meer Antillia-
nen in Nijmegen betrokken zijn bij criminele activiteiten, variërend van vernielin-
gen of winkeldiefstal tot overvallen, drugshandel en zedenmisdrijven. Vooral de
niet-ingeschrevenen, die volgens geïnterviewde respondenten veel strafbare feiten
plegen, blijven bij de politie buiten beeld.

Antillianen staan vooral geregistreerd voor vermogens- en verkeersgerelateer-
de misdrijven. Naar schatting van de respondenten houden zich in Nijmegen onge-
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veer tien Antillianen bezig met overvallen. Een klein aantal pleegt op professione-
le wijze diefstal van auto’s en motoren.

Jongens/mannen plegen het overgrote deel van de strafbare feiten. Slechts
enkele meisjes/vrouwen plegen vermogensdelicten of verlenen hand- en spandien-
sten bij de drugshandel, zo blijkt uit de politieregistraties en interviews. Terwijl in
de politieregistraties de verdachten vooral in de leeftijdscategorie van 30 jaar en
ouder te vinden zijn, komt uit de interviews naar voren dat het juist jongeren zijn
(vanaf 12 jaar tot eind 20) die strafbare feiten plegen. Het lijkt er derhalve op dat
een belangrijke groep aan de aandacht van de politie ontsnapt.

De drugsdelicten (cocaïne) worden hoofdzakelijk in en om Nijmegen begaan,
met een concentratie in de wijken Dukenburg en Lindenholt. De drugshandel is
door acties van de politie in de loop van de jaren verschoven van het centrum naar
de periferie van Nijmegen. Andere delicten, zoals diefstal en overvallen, worden
meer buiten Nijmegen gepleegd (om herkenning te voorkomen). De problemen
met Antilianen beperken zich niet tot de stadsgrenzen.

De delicten worden blijkens de interviews het gehele jaar gepleegd. In tegen-
stelling tot wat volgt uit de politieregistraties is de overlast volgens de responden-
ten vooral geconcentreerd in de zomermaanden. Elke dag zijn de problematische
Antillianen bezig met hun criminele activiteiten, maar vooral in en rond het week-
end wordt cocaïne verkocht en gebeuren er geweldsmisdrijven. Veel delicten zijn
uitgaansgerelateerd.

Naast pleger kunnen Antillianen ook slachtoffer worden van een strafbaar feit.
De ripdeal, waarbij iemand drugs afhandig wordt gemaakt onder bedreiging of met
gebruik van geweld, is een bekend voorbeeld. Dergelijke delicten worden niet
gemeld bij de politie. In welke mate dit voorkomt in Nijmegen is op basis van dit
onderzoek moeilijk te zeggen. Wel wordt een tendens van verruwing geconstateerd
die ook tot uiting komt in de toename van ripdeals binnen de Antilliaanse gemeen-
schap in Nederland.

Op basis van politieregistraties blijken de problematische Antillianen vooral tot
de groep meerplegers te behoren (drie tot en met tien antecedenten in HKS). In de
optiek van de respondenten heeft iemand een geslaagde criminele carrière doorlo-
pen als die persoon aanzien en macht heeft. Dat kan doordat hij andere personen
voor zich heeft werken en veel geld heeft, en/of omdat hij een zeer gewelddadige
reputatie heeft. Niet zelden gaat het dan om personen die bij de politie betrekkelijk
onbekend zijn, aldus respondenten. Er zijn volgens hen minimaal drie en maximaal
tien Antillianen in Nijmegen die tot de criminele ‘top’ van deze stad behoren. In
tegenstelling tot de straatdealers die vaak opzichtig gekleed gaan, leiden de topfi-
guren een onopvallend en teruggetrokken leven.

Het grootste deel van de drugshandelaren blijft op het niveau van straatdealer.
Slechts enkelen weten het te brengen tot tussenhandelaar. Deze laatsten hebben hun
verworven geld gebruikt voor het aankopen van steeds grotere hoeveelheden drugs
en het niet meteen uitgegeven aan luxeartikelen zoals veel straatdealers doen.
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Van georganiseerde misdaad in strikte zin (dat wil zeggen: met economische
macht in de bovenwereld) lijkt geen sprake bij de problematische Antillianen.72

Wel wordt er op verschillende niveaus samengewerkt met anderen. Of het nu gaat
om de cocaïnehandel, georganiseerde winkelstrooptochten of diefstal van auto’s, in
veel gevallen worden de delicten goed voorbereid en worden risico’s zoveel moge-
lijk vermeden. Zowel binnen als buiten Nijmegen onderhouden Antillianen zaken-
relaties (inkoop drugs, verkoop gestolen auto’s, enzovoort). Hoe hoger op de cri-
minele ladder, des te meer er wordt samengewerkt met andere etnische bevol-
kingsgroepen (Marokkanen, Turken en Nederlanders).

Antillianen in Nijmegen halen de grote hoeveelheden cocaïne en wapens in de
grote steden. Met name Rotterdam, Den Haag en Dordrecht worden in dit verband
genoemd. Daarnaast bestaan er nauwe relaties met andere Antillengemeenten.

Een deel van de Antilliaanse gemeenschap lijkt de criminele activiteiten van
sommige Antillianen te gedogen dan wel openlijk ervan te profiteren. Enerzijds
omdat in veel families en gezinnen een of meer personen bijvoorbeeld betrokken
zijn bij de drugshandel, anderzijds vanwege de gemarginaliseerde positie die veel
Antillianen innemen en het denken in termen van wij (de Antillianen) versus zij (de
blanke Nederlanders) mede als gevolg van het koloniale verleden.

Qua persoonlijkheid kenmerken de problematische Antillianen zich door een
impulsieve levensstijl die in het teken staat van materialisme en het verwerven van
aanzien en respect. Een middel daartoe is criminaliteit. Ze hebben te weinig geduld
en zelfdiscipline om een regulier bestaan op te bouwen, dat wil zeggen een leven
zonder criminaliteit. Ze hebben vaak ook niet veel te verliezen.

De tweede onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de achtergronden van de problemati-
sche Antillianen?

De problematiek rond Antillianen vindt veelal haar oorsprong in het gezin van 
herkomst. De sociaal-economische positie waarin veel gezinnen op zowel de
Antillen als in Nederland verkeren, maakt dat sommige Antillianen extra risico
lopen om in de criminaliteit verzeild te raken. Bijkomende en complicerende 
factoren zijn dat de moeder er vaak alleen voor staat in de opvoeding en – mede
als gevolg hiervan – de jongere reeds op jonge leeftijd veel vrijheid en ver-
antwoordelijkheid krijgt.

Door de aanhoudend slechte economische situatie op de Antillen en het gebrek
aan betere vooruitzichten is het de verwachting dat de komende jaren meer
Antillianen hun heil in Nederland zullen zoeken. In deze groep zitten ook kansar-
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72 Bovenkerk (2001) stelt dat de georganiseerde misdaad zich manifesteert als een alternatieve overheid
die economische macht uitoefent over een bepaald gebied (bijvoorbeeld een buurt). Hij spreekt van
schaduwmachten. In geval van Antillianen in Nijmegen is van dergelijke macht (nog) geen sprake.



men (op dit moment zelfs voornamelijk) die al een criminele staat van dienst heb-
ben op de Antillen.

In de ogen van problematische Antillianen bestaat er een grote cultuurkloof tus-
sen hen en de Nederlandse samenleving. Veel Antillianen wonen geconcentreerd in
bepaalde wijken, hetgeen verdere segregatie in de hand werkt.

Antillianen, en vooral de problematische onder hen, zijn zeer mobiel. Ze hop-
pen van de ene naar de andere stad. De problematiek in Nijmegen overstijgt der-
halve de stads- of regiogrenzen: het is een landelijk en in sommige gevallen een
internationaal probleem. Dit geldt temeer voor degenen die zich bewust niet
inschrijven in een gemeente. Hieraan ligt in sommige gevallen de wens ten grond-
slag om op anonieme wijze strafbare feiten te kunnen plegen. De groep niet-gere-
gistreerden die (tijdelijk) in Nijmegen verblijft, wordt door respondenten aanzien-
lijk geacht en door een van hen geschat op duizend personen. Een deel voorziet in
zijn levensonderhoud met de opbrengsten van criminele activiteiten.

De problematische Antillianen stranden in het onderwijs. De taalachterstand is
hiervan een belangrijke oorzaak, zeker voor degenen die op latere leeftijd naar
Nederland zijn gekomen. Deels heeft het er ook mee te maken dat ze in de crimi-
naliteit veel geld kunnen verdienen en hun perspectief op een reguliere baan bij
voorbaat al zeer gering is.

Dat sommige Antillianen met criminaliteit in hun levensonderhoud voorzien,
sluit uit dat ze een reguliere werkkring hebben. Met criminaliteit kunnen ze hun
soms dure levensstijl bekostigen en hoeven ze niet onder een (vaak Nederlandse)
gezagsverhouding te werken.

De vrijetijdsbesteding van de problematische Antillianen kenmerkt zich door
rondhangen en het plegen van strafbare feiten. Van echte vrienden is geen sprake,
eerder van instrumentele relaties waarmee delicten worden gepleegd. Het onder-
linge wantrouwen en de rivaliteit zijn erg groot. Veel probleemgedrag kan worden
samengevat met de term ‘machogedrag’.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de Antillianen weliswaar midde-
len gebruiken (wiet), maar dat er nauwelijks gesproken kan worden van grote groe-
pen verslaafden. Er lijkt sprake van gecontroleerd gebruik.

De derde onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen de politie en de gemeente de proble-
men rond de groep problematische Antillianen zo goed mogelijk monitoren? Gelet
op de aard van de vraagstelling doen we hier ook enkele aanbevelingen.

De problematiek rond Antillianen in Nijmegen blijft niet alleen beperkt tot de
gemeente, maar spreidt zich uit tot het gehele land met als brandpunt de zeven
gemeenten waar veel Antillianen wonen (Amsterdam, Den Haag, Den Helder,
Dordrecht, Groningen, Nijmegen en Rotterdam). Tevens is er een internationale
component vanwege de nauwe relatie met de Antillen. Het is derhalve van het
grootste belang dat er een goede onderlinge uitwisseling van algemene en opera-
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tionele informatie is. Eind 2001 is vanuit verschillende korpsen de landelijke
Expertmeeting (expertgroep) Antilliaanse problematiek opgericht. Men communi-
ceert vooral via het Politie Kennis Net (PKN) en het Politie Discussie Net (PDN).73

Nijmegen is weliswaar lid van de expertgroep, maar maakt vooralsnog geen
gebruik van PKN/PDN. Het verdient aanbeveling om dat wel te doen. De onder-
linge informatie-uitwisseling kan bijdragen aan het op de voet volgen van de actu-
ele ontwikkelingen. Tevens kan in termen van aanpak geprofiteerd worden van de
kennis van andere korpsen die reeds veel ervaring met de Antillianenproblematiek
hebben opgedaan.

Vanuit de gemeente zou – met gebruikmaking van bestaande databronnen –
gericht onderzoek kunnen worden gedaan om de omvang van de groep niet-inge-
schrevenen beter in beeld te krijgen.

Op gemeentelijk en regionaal niveau kunnen initiatieven worden ontplooid om
de problematiek te monitoren. Belangrijk daarbij is dat er meer bronnen worden
geraadpleegd. Periodiek kunnen de politieregistraties geanalyseerd worden om een
eerste indruk van de problemen te verkrijgen en eventuele verschuivingen daar-
binnen.74 Daarnaast zijn interviews met sleutelfiguren (hoofdzakelijk binnen de
Antilliaanse gemeenschap) een waardevolle bron gebleken om de politieregistra-
ties te nuanceren en aan te vullen. Ook de kennis uit de expertgroep dient in dit ver-
band te worden gebruikt. Een periodieke inventarisatie van de problemen op
hoofdlijnen kan essentiële aanknopingspunten genereren voor de aanpak ervan
(preventief en repressief).

Daarnaast is het van belang om gedetailleerd in te zoomen op de problemati-
sche Antillianen, bij voorkeur op persoonsniveau. Hierbij kan aansluiting worden
gezocht bij bestaande overlegstructuren of er kan een nieuwe structuur in het leven
worden geroepen, bijvoorbeeld een casusoverleg waarin vertegenwoordigers van
politie, OM, welzijnsinstellingen en gemeentelijke diensten periodiek (eenmaal per
vier tot zes weken) de problematische personen bespreken die op dat moment bij
een van de instanties in beeld zijn. Andere instanties kunnen het beeld comple-
menteren door ook informatie te verschaffen. Op deze manier worden personen
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73 PKN is voor iedereen toegankelijk die binnen de politie werkzaam is en kan beschikken over het
politie-intranet. Het PDN is voor functionarissen die zijn geautoriseerd. Bij PDN is er sprake van
een tweeledige autorisatie: een algemeen en een operationeel deel. Het algemene deel kent enkele
specifieke mappen, bijvoorbeeld ‘algemeen’, ‘stelling van de maand’, ‘good practices’ en ‘chat’.
Het operationele deel betreft vooral persoonsgegevens. Meestal zijn er enkele personen per regio
geautoriseerd. Het gaat vooral over recherchezaken, voertuigen, aandachtsvestiging, bijnamen en
aanhoudingen.

74 Naar verwachting zal dat in de toekomst veel eenvoudiger zijn dan de gevolgde methode in dit
onderzoek (matchen bevolkingsgegevens en politieregistraties) omdat de politie de ‘Persoons-
server’ in gebruik zal nemen die van elke geregistreerde verdachte automatisch de persoonsgege-
vens bij de gemeenten controleert, waaronder het A-nummer en niet in de laatste plaats de etnische
achtergrond. 



vanuit diverse invalshoeken gemonitord. Hierdoor is het beter mogelijk om ade-
quaat en vroegtijdig te reageren op eventuele problemen.75

Een goede informatiepositie staat of valt met de contacten met de Antilliaanse
gemeenschap. De wijkagent kan hierin een centrale rol spelen, bijvoorbeeld bij het
leggen en onderhouden van contacten met Antillianen in het algemeen en proble-
matische jongeren in het bijzonder. Enige kennis van het Papiaments kan helpen
om het vertrouwen te winnen. Primair gaat het om kennen en gekend worden.76 De
wijkagent kan tevens in het casusoverleg een belangrijk aandeel hebben.

Verder is rechercheonderzoek naar concrete zaken en personen een goede bron
om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, mits de opbrengsten van die
onderzoeken gedeeld worden met collega’s binnen en buiten Nijmegen. Het eer-
dergenoemde PKN/PDN kan hierbij goede diensten bewijzen.77

Vanuit de politie zou een contactfunctionaris voor de Antillianen-problematiek
aangesteld kunnen worden die de preventieve en repressieve aanpak met elkaar
verbindt (aanspreekpunt voor de instanties) en verantwoordelijk is voor de inte-
gratie van de informatie van de verschillende monitoringsmomenten en informa-
tiebronnen.78 De contactfunctionaris dient als het ware de spin in het web te zijn
wanneer het gaat om de problemen rond Antillianen in en om Nijmegen, maakt
deel uit van het PDN en communiceert met leden van de expertgroep. Tevens zorgt
de functionaris ervoor dat de reeds verworven kennis uitgedragen wordt naar
belanghebbenden binnen en buiten de regio.

Al met al wordt duidelijk dat de strategie om de problematiek te monitoren niet
zozeer kan bestaan uit het ‘vanaf een afstandje kijken, zonder al te veel continue
inspanning’ – iets waarmee de term ‘monitoren’ vaak wel wordt geassocieerd. Het
monitoren van de Antillianenproblematiek in Nijmegen vraagt juist een arbeidsin-
tensievere inspanning, als men tenminste goed zicht wil krijgen op wat er gaande
is en hoe dat zich ontwikkelt. Cruciaal is dan om nauwer bij de problematiek en
vooral bij de problematische Antillianen betrokken te raken.
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75 Volgens berekeningen zal de Antilliaanse bevolking tot 2010 licht toenemen, met name de leef-
tijdsgroep 10-19 jaar groeit, hetgeen de noodzaak van een goed signalerings- en interventienetwerk
onderstreept. 

76 Onder meer zijn hiermee volgens een respondent goede ervaringen in Arnhem opgedaan: ‘Een paar
GFF’ers hebben de basisbeginselen van het Papiaments geleerd. Die taal onderhouden ze door bij
verschillende ‘oma’s’ op bezoek te gaan en te praten in die taal. Hiermee toon je aan dat je geïnte-
resseerd bent en dat je respect hebt. Dan krijg je er een hoop voor terug. Bovendien zijn die men-
sen een goede informatiebron’. 

77 Punt van aandacht is volgens een respondent dat het aantal succesvol afgeronde zaken een maat
voor effect wordt. Het gevaar is dat wanneer de problemen in een bepaalde periode afnemen, men
kan besluiten om de specifieke aanpak af te bouwen (wegens succes), met als gevolg dat (a) de ken-
nis wegvloeit en (b) de problemen na verloop van tijd weer de kop op kunnen steken waardoor men
(c) weer van voor af aan moet beginnen. 

78 Zie ook Radar (2001, p. 76). 



Om de problematiek goed te kunnen monitoren is derhalve de inbreng van ver-
schillende actoren van belang. Hieronder staat een voorstel voor een monitorstruc-
tuur.

Deze monitorstrategie kan als volgt worden omschreven.
A1: Vanuit de gemeente wordt jaarlijks informatie verzameld over de omvang

van de geregistreerde en niet-geregistreerde Antillianen in Nijmegen.
A2: De afdeling Welzijn levert algemene informatie over ontwikkelingen in de

Nijmeegse Antilliaanse gemeenschap met betrekking tot arbeid, scholing en
welzijn (omvang groep werklozen, spijbelaars, hulpverleningscontacten,
enzovoort).

A3: Trabou tin geeft de specifieke invulling van deze informatie door vanuit het
klantenbestand een concreet beeld te schetsen van de aard en omvang van
de problemen en de ontwikkelingen daarbinnen (in- en uitstroom jongeren
in trajecten en ontwikkelingen in de problemen).

De afzonderlijke gemeentelijke diensten geven vervolgens deze informatie aan de
contactfunctionaris.
B1: De contactfunctionaris participeert zelf in het casusoverleg. Hij maakt daar-

van jaarlijks een verslag op hoofdlijnen (hoeveel jongeren besproken,
welke acties ondernomen, aard van de problematiek, en dergelijke).

B2: Tevens onderhoudt hij contacten met de Antilliaanse gemeenschap door
middel van gesprekken met sleutelfiguren (aan de hand van een semi-
gestructureerde vragenlijst).

B3: Hij verzamelt informatie vanuit de expertgroep (PKN/PDN) over de lande-
lijke ontwikkelingen inzake de Antillianenproblematiek en vertaalt die naar
de situatie in Nijmegen. Gelet op het feit dat de personen die toegang wil-
len hebben tot PDN geautoriseerd moeten zijn, ligt het in de lijn der ver-
wachting dat de contactfunctionaris tevens een politiefunctionaris is.
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C1: Vanuit de politie draait het rechercheteam de onderzoeken naar concrete fei-
ten en personen. Jaarlijks levert het team een overzicht aan de contactfunc-
tionaris van alle lopende en afgesloten onderzoeken (hoeveel zaken, aard
van de delicten, criminele netwerken, dwarsverbanden met andere steden,
enzovoort). Daarbij is het belangrijk om naast het operationele aspect ook
aandacht te geven aan de fase van informatieverzameling (voorbereidend
opsporingsonderzoek). Deze informatie vormt een goede aanvulling op de
lopende en afgesloten onderzoeken. Een en ander kan in samenspraak met
de CIE.

C2: De HKD-afdeling is verantwoordelijk voor het aanleveren van een jaarlijk-
se stand van zaken van de aard en omvang van de criminaliteit op basis van
politieregistratiesystemen BPS en HKS (omvang groep personen met poli-
tiecontacten, aard van de delicten, leeftijden, pleeglocaties, en dergelijke).

C3: De wijkagenten geven extra aandacht aan de problemen rond Antillianen in
hun wijk (zoals: praatje maken met jongeren en buurtbewoners, bezoek
sociëteit). Naast de reguliere contacten met de recherche als er strafbare fei-
ten in het spel zijn, maken de wijkagenten periodiek verslagen van hun
bevindingen (bijvoorbeeld eenmaal per kwartaal) en geven die door aan de
contactfunctionaris.

D: De contactfunctionaris beschikt vervolgens over veel en gevarieerde infor-
matie uit diverse bronnen. Hij integreert die informatie en brengt verslag uit
aan de gemeente en politie en geeft een actuele stand van zaken van de aard
en omvang van de problemen. Hij doet tevens aanbevelingen welke acties
of interventies noodzakelijk zijn (preventief, repressief, pro-actief curatief).

E: Duidelijk moet worden wie de eindverantwoordelijkheid draagt voor de te
nemen maatregelen en dat die maatregelen geëffectueerd worden door de
afzonderlijke actoren. In het jaar daarop wordt de uitvoering van die maat-
regelen (en de eventuele effecten) besproken, tegelijk met de volgende
informatieronde.
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BIJLAGE 1

Figuren

Figuur 1: Aantal geweldsmisdrijven naar etnische herkomst: verhouding van het aantal geweldsmis-

drijven ten opzichte van het aandeel in de bevolking op basis van bij de politie bekende daders (12- tot

24-jarigen), 1996.79

Bron: HKS. Gegevens afkomstig van en bewerkt door: WODC/SIBa.
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79 Ontleend aan Junger e.a. (2001, p. 101). Bij het bepalen van etnische herkomst is het geboorteland
van de daders als uitgangspunt genomen; in gevallen dat het geboorteland Nederland is, wordt
nationaliteit van de dader bepalend. 



Figuur 2: Percentage jongens van 12-17 jaar dat de afgelopen 12 maanden een delict heeft gepleegd,

naar subjectieve etnische herkomst, 1994-1999.80

Bron: NIBUD, Scholierenonderzoek, gemiddelde over de jaren 1994, 1996 en 1999.
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80 Figuren 2 en 3 zijn ontleend aan Junger e.a. (2001, 106).



Figuur 3: Percentage meisjes van 12-17 jaar dat de afgelopen 12 maanden een delict heeft gepleegd,

naar subjectieve etnische herkomst, 1994-1999.

Bron: NIBUD, Scholierenonderzoek 1994, 1996 en 1999.
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BIJLAGE 2

Koppeling verschillende databestanden

De koppeling van de diverse databestanden is volgens een aantal stappen uitge-
voerd. Hieronder volgt een korte beschrijving van die stappen.

Over de jaren 1998 en 2001 zijn alle registraties en mutaties in HKS en BPS gese-
lecteerd. De volgende gegevens zijn daarbij betrokken:

Uit HKS: (1) de persoonsgegevens en (2) alle feiten en hun aard op basis van
wetboekartikel. In het HKS worden door een beperkte groep HKS-medewerkers
personen geregistreerd die verdacht zijn van een misdrijf. Strikt genomen gaat het
om verdachten, omdat de rechter nog een uitspraak moet doen over de vraag of de
verdachte schuldig is. Idealiter zijn de geregistreerde personen in het HKS terecht
als verdachte aangemerkt, omdat het bestand periodiek geschoond wordt, althans
moet worden. Dat wil zeggen dat personen die ten onrechte als verdachte zijn aan-
gemerkt, uit HKS worden gehaald. HKS geldt als een redelijk betrouwbaar bestand
voor analysedoeleinden omdat een relatief beperkte groep mensen de invoer ver-
zorgt en er op zijn minst enige controle is op de kwaliteit van de gegevens. In 1998
staan 111 Antillianen in HKS geregistreerd en in 2001 zijn dat er 85. Over het jaar
2001 geldt als beperking dat naar schatting van de politie ongeveer 10 procent van
de incidenten nog niet was ingevoerd ten tijde van dit onderzoek.81

Uit BPS: (1) de persoonsgegevens plus (2) alle feiten waarvoor iemand staat
geregistreerd en verder per feit (3) de aard van het feit, hoedanigheden van de
geregistreerde personen, pleegmaanden en pleegdagen. In het BPS registreert de
politie van allerlei gebeurtenissen waarmee zij te maken krijgt, variërend van
bemiddeling bij een burenruzie en een alcoholcontrole tot het aanhouden van een
winkeldief. In feite geeft het BPS inzicht in de activiteiten van de politie. Personen
die in het BPS voorkomen kunnen niet alleen als verdachte geregistreerd staan,
maar ook als betrokkene, benadeelde, getuige en aangever. In 1998 zijn er in totaal
494 Antillianen in BPS geregistreerd, in 2001 423. In totaal is 30 procent van deze
registraties buiten beschouwing gelaten vanwege de geringe relevantie voor dit
onderzoek (bijvoorbeeld: hulpverlening burger, milieuovertredingen, loos alarm en
relatieproblemen).

81

––––––

81 Volgens een schatting van de beheerder Opsporingsondersteunende Applicaties van de politie
Nijmegen.



Uit de GBA zijn vervolgens alle in Nijmegen ingeschreven personen geselec-
teerd, waaronder Antillianen.82 De politie registreert in de politieregisters (BPS en
HKS) de nationaliteit van de betrokkene. Dit levert een probleem op zodra het om
personen gaat met een niet-Nederlandse achtergrond die in Nederland zijn gebo-
ren, zoals de Antillianen. Zij hebben namelijk veelal de Nederlandse nationaliteit.
Wanneer de analyses zouden uitgaan van de nationaliteit, dan zou een deel van de
Antillianen buiten beeld blijven. Voor dit onderzoek is de definitie van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten gehanteerd. Iemand is volgens deze definitie van
allochtone afkomst als hij zelf in het buitenland is geboren of een van zijn ouders.
Op deze wijze wordt rekening gehouden met de etnische achtergrond van personen
los van hun nationaliteit. De Gemeentelijke Bevolkingsadministratie (GBA) van
de gemeente Nijmegen hanteert ook de VNG-definitie. Uit de GBA is aldus een
selectie gemaakt, bestaande uit alle personen (waaronder Antillianen) die in beide
jaren (1998 en 2001) staan ingeschreven bij de gemeente Nijmegen. Deze selectie
omvat dus zowel mannen als vrouwen en zowel jongens als meisjes.

Vervolgens zijn de registraties en mutaties uit beide politiesystemen gekoppeld
aan de GBA-gegevens. Van alle mutaties en incidenten in HKS en BPS is voor de
jaren 1998 en 2001 eerst bepaald of ze betrekking hebben op Nijmegen (de stad).
De incidenten in de rest van de regio zijn buiten beschouwing gelaten. In HKS gaat
het in 1998 en 2001 om respectievelijk 28% en 24% van de registraties. Voor de
BPS-mutaties geldt een vergelijkbaar percentage.

De koppeling van de incidenten aan de GBA-gegevens teneinde de etniciteit
van de geregistreerde personen in de politieregisters te bepalen, zou idealiter kun-
nen plaatsvinden aan de hand van het ‘A-nummer’. Dat is een uniek nummer (te
vergelijken met het sofi-nummer) waarmee personen bij de gemeente geregistreerd
staan. In de politieregisters is ook ruimte om dat A-nummer in te voeren. In de
praktijk gebeurt dat niet altijd, met name niet in het BPS.

Er zijn dus andere koppelingsmogelijkheden dan het A-nummer nodig om een
match te verkrijgen tussen de BPS-mutaties en de GBA-gegevens. Dat is gebeurd
aan de hand van de geboortedatum en postcode. Van de 50.000 BPS-mutaties die
betrekking hebben op Nijmegen zijn er ongeveer 35.000 op deze wijze gekoppeld
aan het GBA. Om dit aantal te verhogen is vervolgens een match gemaakt van de
GBA-gegevens en BPS-mutaties op naam. Hiermee zijn nog van enkele duizenden
incidenten GBA-gegevens gegenereerd. Ongeveer 10% van de BPS-mutaties heeft
betrekking op niet-natuurlijke personen, die voor het doel van dit onderzoek bui-
ten beschouwing zijn gelaten.

82
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82 Een consequentie van deze aanpak is overigens dat een deel van de Antillianen, die weliswaar gere-
gistreerd staat voor een delict, maar niet is ingeschreven in Nijmegen, buiten beeld blijft, ook al
hebben ze in Nijmegen hun delicten gepleegd. Om die reden is alsnog in HKS op geboorteland
gezocht naar Antillianen. Hiermee zijn verscheidene niet-ingeschrevenen alsnog tevoorschijn
gekomen en in het onderzoek betrokken. 



Voor de koppeling van GBA-informatie aan het HKS is een vergelijkbare sys-
tematiek gevolgd als bij BPS met als verschil dat nu een groot deel gekoppeld kon
worden door middel van het A-nummer, dat in HKS wel redelijk goed geregis-
treerd wordt. Ook nu gaat het in eerste instantie om de strafbare feiten (anteceden-
ten), die teruggevoerd moeten worden op unieke personen. Een aantal personen
was wel bekend bij de politie, maar niet bij de GBA. In die gevallen is binnen HKS
op geboorteland van betrokkene gezocht (nationaliteit). Op deze manier kon nog
een aantal personen extra worden gevonden.

De volgende stap is het terugbrengen van mutaties tot personen, want tot nu toe
hebben de gekoppelde gegevens betrekking op incidenten en personen kunnen
voor meer incidenten geregistreerd staan. Het is derhalve nodig om die dubbeltel-
lingen eruit te halen en alle incidenten te herleiden tot unieke personen Dit is
gedaan met behulp van de zogenoemde kenokey, een unieke letter- en cijfercom-
binatie die de politie gebruikt wanneer ze personen registreert.

Het materiaal is gecodeerd en ingevoerd in SPSS. De gegevens uit BPS hebben
we gebruikt om inzicht te krijgen in de geregistreerde delicten en incidenten. Op
basis van de HKS-gegevens hebben we onder meer bepaald wie meer- of veelple-
ger is. Er zijn globaal twee manieren om op basis van HKS-informatie te bepalen
tot welk type delinquent iemand behoort. De eerste methode – die ook in dit onder-
zoek wordt gehanteerd – is ontwikkeld door politieregio Haaglanden, ook wel de
Haaglanden-methode genoemd. Afhankelijk van het aantal antecedenten (antece-
dent is een proces-verbaal terzake van een of meer delicten) worden delinquenten
ingedeeld in drie categorieën: beginners of first offenders (hebben een of twee
antecedenten), meerplegers (hebben er drie tot en met tien) en veelplegers (elf of
meer antecedenten). De andere methode is beschreven in de Nota Eenheid van
Begrip van het Ministerie van Justitie (EVB-methode). Hierbij kijkt men naar
zowel het aantal als de zwaarte van de gepleegde delicten. Een hardekerndelin-
quent – qua terminologie te vergelijken met de veelpleger – is dan iemand die in
het peiljaar twee zware delicten heeft gepleegd en in de jaren daarvoor minimaal
drie antecedenten heeft. Als iemand bijvoorbeeld in het peiljaar maar één zwaar
delict pleegt of in dat jaar gedetineerd zit en in de jaren daarvoor wel antecedenten
heeft voor zware misdrijven, dan behoort hij desondanks niet tot de harde kern.
Hiermee vallen verdachten met veel antecedenten buiten de definitie van de harde
kern. Ongeveer 20 procent van degenen met elf of meer antecedenten (veelplegers
volgens de Haaglanden-methode) worden volgens de EVB-definitie aangemerkt
als ‘licht crimineel’.83
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83 Een andere reden waarom we de EVB-methode hier niet toepassen is dat deze vooral bedoeld is
voor jeugdige delinquenten; in dit onderzoek gaat het ook om volwassenen. Voordeel van deze
methode is verder dat het een tamelijk eenvoudige manier is om delinquenten in typen in te delen.
Nadeel van de Haaglanden-methode is het arbitraire karakter van de bepaling van het totale aantal
antecedenten en de periode waarover een persoon zijn antecedenten kan opbouwen. In de
Landelijke Criminaliteitskaart van 1998 werden alle antecedenten uit iemands criminele carrière
meegeteld in het totale aantal gepleegde delicten, ongeacht wanneer het delict was gepleegd
(Abrio, 2000). Gevolg was dat de 12% veelplegers verantwoordelijk was voor ruim 60% van de
gepleegde delicten. In de Landelijke Criminaliteitskaart van 1999 is men hierop teruggekomen
door nu alleen naar het totale aantal gepleegde delicten in het peiljaar te kijken. Dit betekent dat
men eerst bepaalt of iemand bijvoorbeeld een veelpleger is door zijn gehele criminele carrière in
ogenschouw te nemen, waarna van die personen wordt nagegaan wat hun aandeel is in het totale
aantal strafbare feiten in het peiljaar, in casu 1999. Dan blijken de veelplegers nog maar voor 20%
van het totale aantal strafbare feiten verantwoordelijk; zie voor een uitgebreide bespreking van de
voor- en nadelen van beide methoden (Boerman, Van Tilburg & Grapendaal, 2001). 



BIJLAGE 3

Figuren

Figuur 1: In Nijmegen geregistreerde politiecontacten van Nijmegenaren naar aandeel van de bevol-

kingsgroepen
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1998 2001

Bevolking HKS Percentage bevolking
(HKS/Bevolking)

Bevolking HKS Percentage bevolking
(HKS/Bevolking)

Nederland 117420 1143 0,97% 117317 943 0,80%

Suriname 1497 44 2,94% 1544 32 2,07%

Antillen 1698 111 6,53% 2067 85 4,11%

Turkije 4125 77 1,87% 4542 80 1,76%

Marokko 2396 81 3,38% 2817 93 3.30%

Griekenland 254 7 2,76% 254 6 2,36%

Italië 450 1 0,22% 499 4 0,80%

voormalig Joegoslavië 1152 31 2,69% 1440 36 2,50%

Kaapverdië 12 0,00% 13 0,00%

Portugal 42 0,00% 58 1 1,72%

Spanje 357 4 1,12% 369 4 1,08%

Tunesië 46 4 8,70% 61 4 6,56%

Vietnam 504 5 0,99% 534 7 1,31%

Irak 221 3 1,36% 443 7 1,58%

Iran 478 14 2,93% 645 15 2,33%

Somalië 439 17 3,87% 529 16 3,02%

Ethiopië 107 8 7,48% 101 3 2,97%

Indonesië/Ned. Indië 5027 59 1,17% 4917 47 0,96%

China/Hongkong 660 4 0,61% 734 3 0,41%

Duitsland 7150 64 0,90% 6846 36 0,53%

België 1031 8 0,78% 1038 3 0,29%

Groot-Brittannië 661 5 0,76% 721 5 0,69%

Frankrijk 322 3 0,93% 373 5 1,34%

overig A2 1355 8 0,59% 1444 11 0,76%

overig B 3119 62 1,99% 4313 63 1,46%

onbekend 12 1 8,33% 17 0,00%

150535 1764 153636 1509



Figuur 2: Delictcategorieën HKS Antillianen en niet-Antillianen, 1998 en 2001

Figuur 3.1: Delicten en incidenten Antillianen en niet-Antillianen 1998 

(BPS, in procenten)
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Figuur 3.2: Delicten en incidenten Antillianen en niet-Antillianen 2001 

(BPS, in procenten)

Figuur 4: Hoedanigheden BPS-registratie Antillianen en niet-Antillianen 1998, 2001 

(in procenten)
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Figuur 5: Delicten van verdachte Antillianen 1998 en 2001 

(BPS, in procenten)

Figuur 6: Leeftijd Antilliaanse mannen en niet-Antillianen in 1998-2001 

(HKS, in procenten)
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Figuur 7: Leeftijd Antilliaanse vrouwen en niet-Antillianen in 1998-2001 

(HKS, in procenten)

Figuur 8: Leeftijd van verdachte Antillianen en niet-Antillianen 1998 en 2001

(BPS, in procenten)
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Figuur 9: Pleeglocaties (in procenten)
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Figuur 10.1: Delicten van Antillianen naar maanden in absolute aantallen (1998)
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1998 januari februari maart april mei juni juli
augus-
tus

septem-
ber

okto-
ber

novem-
ber

decem-
ber

Verkeer 10 3 10 7 5 12 11 8 11 12 12 6

Diefstal 17 11 10 10 16 14 11 13 10 15 13 22

Overval 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Straatroof 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 1

Vernieling 3 2 1 2 3 1 3 6 3 6 3 4

Fraude 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Geweld
zonder
letsel 4 5 3 2 2 3 1 1 1 5 1 0
Geweld
met letsel 2 1 0 2 1 1 1 0 3 1 1 1
Dodelijk
geweld 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Zeden 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0

Wapens 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0

Softdrugs 3 0 3 4 1 2 3 0 2 2 1 2

Harddrugs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Openbare
orde 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Overlast
jeugd 2 3 2 0 1 1 0 0 2 2 0 0
Controle
overlast 23 16 14 17 9 9 6 1 5 9 4 17



Figuur 10.2: Delicten van Antillianen naar maanden in absolute aantallen (2001)
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2001 januari februari maart april mei juni juli
augus-
tus

septem-
ber

okto-
ber

novem-
ber

decem-
ber

Verkeer 11 10 8 7 4 11 13 22 7 9 8 8

Diefstal 16 16 16 18 17 18 19 19 11 21 9 20

Overval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Straatroof 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 2
Vernieling 3 1 2 1 5 1 4 4 2 0 1 1

Fraude 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
Geweld
zonder
letsel 2 1 4 1 0 2 5 2 7 2 0 3
Geweld
met letsel 1 2 2 2 4 4 1 4 2 2 0 5
Dodelijk
geweld 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Zeden 1 0 0 2 0 0 2 1 1 1 1 1

Wapens 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Softdrugs 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0

Harddrugs 0 2 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1
Openbare
orde 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
Overlast
jeugd 1 1 1 4 1 2 2 2 0 2 3 2
Controle
overlast 5 5 6 4 2 4 4 3 4 5 1 7



Figuur 11.1: Delicten van Antillianen naar dag (1998)

Figuur 11.2: Delicten van Antillianen naar dag (2001)
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Figuur 12.1: Typen delinquenten (Antillianen en niet-Antillianen), peiljaar 1998, HKS

Figuur 12.2: Typen delinquenten (Antillianen en niet-Antillianen), peiljaar 2001, HKS
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BIJLAGE 4

HKS en BPS: delictcategorieën

HKS
Vermogen: artikelen 310, 311, 312, 317, 318, 416, 417, 321, 322, 326 inclusief de eventu-
ele leden van het artikel (bijvoorbeeld 311.4)
Geweld: 300, 301, 302, 303, 287, 289 (incl. de leden)
Openlijke geweldpleging: 141
Opium: opiumw2 en opiumw3
Wapens en Munitie: artikelen uit WWM en VWW
Zeden: 237 tot en met 251
Wegenverkeerswet: wetsartikelen die beginnen met WV en waarvan de derde positie een
W of het cijfer 1 tot en met 9 is
Overig: alle niet genoemde artikelen

BPS

VERKEER
100 | verkeersong.mat | verkeersongeval materiele schade
101 | verkeersong.mat | verkeersongeval materiele schade
102 | verk.ong.mat.doorr | verkeersongeval materiele schade met doorr
103 | verk.ong.mat.water | verkeersongeval mat. schade op/aan water
110 | verkeersong.let | verkeersongeval letsel
111 | verkeersong.let | verkeersongeval letsel
112 | verk.ong.let.doorr | verkeersongeval letsel doorrijding
113 | verk.ong.let. water | verkeersongeval letsel op/aan water
120 | verkeersong dodelijk | verkeersongeval dodelijk slachtoffer
121 | verkeersong dodelijk | verkeersongeval dodelijk slachtoffer
122 | verk.ong.dod.doorr | verkeersongeval dodelijk doorrijding
123 | verk.ong.dod.water | verkeersongeval dodelijk op/aan water
130 | ond.invloed verkeer | onder invloed in 't verkeer
131 | ond.invl.(br)fiets | onder invloed in 't verkeer (br)fietser
132 | ond.invl.auto/motor | onder invloed in 't verkeer auto/motor
133 | ond.invl.ander vtg | onder invloed in 't verkeer ander voertuig
134 | ond.invl.vaartuig | onder invloed besturen vaartuig
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135 | rijverbod | rijverbod
140 | parkeerprobleem | parkeerprobleem
141 | parkeerprobleem | parkeerprobleem
150 | doorstromingsprobl | doorstromingsprobleem
151 | stremming | stremming
152 | defect str.meubilair | defect straatmeubilair
153 | weg defect/gladheid | weg defect/gladheid
154 | loslop.dier rijbaan | loslopend dier op de rijbaan
170 | bijz. verkeerszaken | bijzondere verkeerszaken
171 | joyriding | joyriding.
172 | rijden met ontzegg | rijden met ontzegging
173 | spookrijder | spookrijder
174 | pechgeval/onbeh vtg | pechgeval/onbeheerd voertuig
180 | luchtverkeer | luchtverkeer
181 | luchtverkeer | luchtverkeer
190 | waterverkeer | waterverkeer
191 | waterverkeer | waterverkeer
199 | ov.verkeerszaken | overige verkeerszaken

DIEFSTAL
200 | dfst. | diefstal
201 | dfst.fiets | diefstal fiets
202 | dfst.br.fiets | diefstal bromfiets/snorfiets
203 | dfst.motor/scooter | diefstal motor/scooter
204 | dfst.auto | diefstal auto
205 | dfst.ander motorvtg | diefstal ander motorvoertuig
206 | dfst.vaartuig | diefstal vaartuig
207 | dfst.dier | diefstal dier
209 | dfst.ov.vtg | diefstal overige voertuigen
210 | dfst.a/u roer.gdn | diefstal af/uit roerende goederen
211 | dfst.a/u fiets | diefstal af/uit fiets
212 | dfst.a/u br.fiets | diefstal af/uit bromfiets/snorfiets
213 | dfst.a/u motor/scoot | diefstal af/uit motor/scooter
214 | dfst.a/u auto | diefstal af/uit auto
215 | dfst.a/u ov.vtg | diefstal af/uit overige voertuigen
216 | dfst.a/u vaartuig | diefstal af/uit vaartuig
219 | dfst.a/u ov.roer.gdn | diefstal af/uit overige roerende goederen

220 | dfst.a/u onroer.gdn | diefstal af/uit onroerende goederen
221 | dfst.uit woning | diefstal uit woning
222 | dfst.a/u bedrijf | diefstal af/uit bedrijf
223 | dfst.a/u school | diefstal af/uit school
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224 | dfst.a/u schuur/box | diefstal af/uit schuur/box/garage etc.
225 | dfst.a/u sportcompl | diefstal af/uit sportcomplexen
226 | dfst.a/u camping | diefstal af/uit kampeerterreinen
229 | dfst.a/u ov.onr.goed | diefstal af/uit overig onroerend goed
230 | andere dfst | andere diefstal
231 | dfst.uit winkel | winkeldiefstal
233 | zakkenrollen | zakkenrollen
235 | dfst.a/u (tel)autom | diefstal af/uit (telefoon)automaten
239 | dfst.ov.goederen | diefstal overige goederen

OVERVAL
241 | overval (gewapende) | overval (gewapende)

STRAATROOF
242 | beroving/tasjesroof | beroving (w.o. tasjesroof)

CHANTAGE
243 | chantage/afdreiging | chantage/afdreiging

VERNIELING
260 | verniel. beschadig | vernieling/beschadiging
261 | verniel. auto | vernieling auto
262 | verniel.openb.verv | vernieling middelen openbaar vervoer
263 | verniel.openb.geb | vernielingen aan openbare gebouwen
264 | vandalisme baldadigh | vandalisme/baldadigheid
266 | graffiti | graffiti
269 | ov.verniel./beschad | overige vernielingen/beschadiging

FRAUDE
280 | fraude | fraude
281 | oplichting | oplichting
282 | flessentrekkerij | flessentrekkerij
283 | verduistering | verduistering
284 | vervalsing | vervalsing
285 | vals geld | vals geld
289 | ov.fraude/bedrog | overige fraude/bedrog

GEWELD ZONDER LETSEL
300 | gew.zonder letsel | geweld zonder letsel
301 | gew.z.l.zonder wapen | geweld zonder letsel zonder wapen
302 | gew.z.l.met wapen | geweld zonder letsel met wapen
303 | gew.z.l.met vuurwap | geweld zonder letsel met vuurwapen
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GEWELD MET LETSEL
310 | gew.met letsel | geweld met letsel
311 | gew.m.l.z. wapen | geweld met letsel zonder wapen
312 | gew.m.l.met wapen | geweld met letsel met wapen
313 | gew.m.l.met vuurwap | geweld met letsel met vuurwapen

DODELIJK GEWELD
320 | gew.dodelijk | geweld dodelijk
321 | gew.dod.z. wapen | geweld dodelijk zonder wapen
322 | gew.dod.met wapen | geweld dodelijk met wapen
323 | gew.dod.m. vuurwap | geweld dodelijk met vuurwapen

OPENLIJKE GEWELDPLEGING
325 | openl. geweld pers. | openlijk geweld personen
326 | openl. geweld goed | openlijk geweld goederen

ZEDEN
330 | zedenzaak | zedenzaak
331 | (openb)schennis | (openbare) schennis
332 | aanranding | aanranding
333 | verkrachting | verkrachting
334 | incest | incest
335 | pornografie (overig) | pornografie (overig)
336 | ontucht minderjarige | ontucht minderjarige
337 | kinderpornografie | kinderpornografie
338 | kinderprostitutie | kinderprostitutie
339 | ov.zedenzaken | overige zedenzaken

WAPENS
383 | wapen zonder geweld | wapen(bezit)zonder geweld/wet wap.en mun.
387 | wapenhandel | wapenhandel

SOFTDRUGS
384 | softdrugs | softdrugs

HARDDRUGS
385 | harddrugs | harddrugs

OPENBARE ORDE
390 | aant.openb.gez/orde | aantasting openba(a)re gezag/orde
391 | aant.openb.gezag | aantasting openbaar gezag
392 | aant.openb.orde | aantasting openbare orde
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(CONTROLE) OVERLAST JEUGD
562 | overl. v/d jeugd | overlast van/door jeugd
569 | ov.overlast | overige overlast
922 | contr. overlast | controle overlast
924 | contr. jeugd | controle jeugd
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