
De ‘bovenonderwereld’ van Brabant 
 

Het boek De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld 

raken van Pieter Tops en Jan Tromp is een onthutsende analyse. Het beschrijft 

min of meer veel bekende toestanden en ordent deze onder de noemer van de 

verstrengeling van onder-  en bovenwereld.  De essentie is dat georganiseerde 

criminaliteit zo stevig  maatschappelijk geworteld is en financieel zo machtig dat 

overheden en justitie radeloos moeten toezien en vooral ook dat het verschil 

tussen boven- en onderwereld vervaagt  en weg dreigt te vallen. Het perspectief is 

dus…. een door criminaliteit bestuurd Brabant en Nederland.   

 

In het boek wordt de verstrengeling - ongetwijfeld terecht-  voluit vermoed maar 

zwak geconcretiseerd. Dit is geen verwijt maar meer een oproep om concrete 

verstrengelingszaken op een rij te krijgen. Een taak van de provincie, lijkt mij. Bij 

de kwestie van verstrengeling  wordt bijna automatisch gedacht dat de 

onderwereld doordringt in de bovenwereld ( “het komt van onderop”), maar het 

lijkt me goed om steeds in gedachten te houden dat in de bovenwereld de laatste 

decennia een zeker gecriminaliseerd denken en handelen terrein won. Corrupte  

politie, liegende rechters, zich verrijkende bestuurders: vormen ook een 

belangrijke invalshoek.  De onderwereld sluit zich daar uiteraard graag collegiaal 

bij aan bij deze kansen. 

 

Het doen en laten van de onderwereld wordt ook gezien als een kenmerk  van 

Brabantse cultuur. Op een gemoedelijke manier is de Brabander gewoon tegen 

regels als ze van overheden komen . Op een niet-agressieve manier heeft hij er het 

lak aan. Dat stamt nog uit de 80-jarige Oorlog en de tijd van de 

generaliteitslanden. Gerard Rooijakkers vindt dat kennelijk een aspect van de 

Brabantse  drugseconomie. Maar met de suggestie dat je de huidige onderwereld 

ook kunt zien als het resultaat van verzet tegen onrecht,  maken we een fout. Een 

succesvolle criminele ondernemer weet heel goed dat hij het verhaal van een 

onrechtvaardige en incompentente bovenwereld erg goed kan gebruiken om zijn 

of haar gedrag te rechtvaardigen. Mooi meegenomen dat die bovenwereld ook 

niet deugt. 

 

In het boek domineert het onvermogen van de bovenwereld om de onderwereld in 

de greep te krijgen. Op dit moment krijgen we een maatschappelijke rekening 

gepresenteerd van  een  financieel ongekende bloei van de handel in drugs, een 

bloei die door de bovenwereld zowel bevorderd als bestreden werd en wordt. Ook 

de Brabantse drugsonderwereld  jaagt met alle mogelijke middelen op steeds meer 

geld. Gesteld dat er effectieve methoden gevonden worden om de illegale 

productie van drugs zwaar te benadelen (bijvoorbeeld door legale productie en 

verkrijgbaarheid via apotheken en drogisterijen tegen zeer democratische prijzen 

en ‘boven de 18’)  dan moet van onderwereldondernemers verwacht worden dat 



ze eerder een nieuwe markt georganiseerd hebben dan de integere bovenwereld in 

de gaten heeft. Een perspectief om nu al over na te denken. 

 

Nederlandse criminelen zijn innovatief, lazen Tromp en Tops in de internationale 

rapporten. En verder: “Georganiseerde misdaad is geen geïsoleerd fenomeen in 

onze maatschappij, maar een vanzelfsprekend bestanddeel daarvan. Het is op 

allerlei manieren vertakt met en uitgezaaid in het dagelijks leven.”  Alleen met 

onafhankelijk degelijk sociologisch onderzoek kunnen we te weten komen welke 

maatschappelijke processen zich op het terrein van dc verstrengeling  afspelen.   

De publicatie van Tops en Tromp is een vooronderzoek van formaat.  Met alleen 

(versterkt) justitieel en juridisch komen we er niet., al is dat wel nodig en 

wenselijk. Het gaat om niets minder dan een (voldoende) functionerende 

rechtsstaat. 
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