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De maffia is onder ons, en
gaat niet meer weg

‘Z
e zijn alswater.’ Giovanni
Governale, debelangrijkste
aanklager tegendemaffia
in Italië,was in september
bij eenbriefing tegenover

buitenlandsemediaduidelijk over de
verbreiding vande ’ndrangheta, de
Calabresemaffia. Volgenshem isdat ‘de
belangrijkstemisdaadorganisatie inde
westersewereld’. In vergelijkingmetde
Napolitaanse camorra endeSiciliaan-
se cosanostra is volgensGovernalede
’ndrangheta veelmeer in staatmondiaal
in gemeenschappen te infiltreren endie
te exploiteren.

De ’ndrangheta—denaam is afgeleid
vanhetGrieksewoord voor ‘genoot-
schap vanmannen vaneer’— isminder
bekenddandeSiciliaanse cosanostra,
maarmachtiger en rijker.Deorganisatie
is eenmultinational, actief in 32 landen
waarvan17 inEuropa, en controleert de
cocaïnehandel tussenZuid-Amerika en
Europa.Calabrië, de teen van Italië, ligt
een slordige 2000kilometer vanNeder-
land,maarde ’ndrangheta kent deweg
inRotterdam,waarblijkens recentepu-
blicaties vanhet FDsteedsmeer cocaïne
binnenkomt.

DeNederlandse journalist Sannede
Boerwoont sinds 2007 inCalabrië, en
publiceerde eindoktoberMafiopoli.
Een zoektochtnaarde ’Ndrangheta, de
machtigstemaffiavan Italië.Haar boek
begint genoeglijk,met IkVertrek-achtige
noties, over de gastvrije buurvrouwdie
smakelijk kankoken, overhetmooie
uitzicht opde zee, de verbouwing vanhet
huis, de vriendelijkedorpelingen.

Niet datDeBoernaief is.Maar zit de
’ndrangheta ook inhaardorp?Die zit
zuidelijker, hoort ze.

Niet dus. Plotseling staat er eenauto
inbrand inhet dorp, eigendomvaneen
ambtenaardienietwilmeewerken. En
zoontvouwt zich een fascinerendeont-
dekkingstochtnaar demachtigste en
zwijgzaamste Italiaansemisdaadorga-
nisatie, die de Siciliaansemaffiaheeft
overvleugeld. Een vande verklaringen
daarvoor is dat de ’ndrangheta veelmeer
is blijven steunenop familierelaties
(bloedbanden), terwijl de cosanostra
meerbuitenstaanders inzette, diemin-
der loyaal bleken.

Maar ookde ’ndrangheta kent spijtop-
tanten. InhaarboekhijstDeBoer onder
meer vrouwenophet schilddiedemoed
vondenomdebandenmethun familie
te verbreken, en tepratenmet justitie.
Dat is een levensgevaarlijke exercitie,
wantde ’ndrangheta vergeet niet, en eist
vannaaste familieledendat die loslippi-
genhet zwijgenoplegt.

Dekern vanMafiopoli is de vaststelling
dat deCalabresemaffiaonder ons is in
noordwest-Europa.Nubleekde verwe-
venheidmetNederlandal uit een studie
vandeKLPD in2011, het recentere rap-
portCercaTrovaofhet zeer inzichtelijke
boek ’Ndrangheta.TheGlocalDimensions
of theMostPowerful ItalianMafia van
AnnaSergi enAnita Lavorgna (2016).Die
laatste tweeonderzoekers schetsenhoe
de ’ndrangheta zich in Italië verbreidde
via arbeidsmigratie,maar ook via crimi-
nelendiebijwijze van sanctie van justitie
Calabriëmoesten verlaten. Vervolgens
pakten ze innoord-Italië hunoude stiel
weer open zetten er lokalefilialen vande
’ndrangheta op.

Dekracht vanDeBoers boek is dat
ze opbasis vangesprekkenmetbetrok-
kenenbeschrijft hoebijvoorbeeld een
Italiaanse restauranthouder eneenbloe-
menhandelaar, in eenanoniemedoor-
zonwoning in eenNederlandsdorp, in
een schijnbaar anderewereld kopstuk-
ken van vooraanstaande ’ndrangheta-fa-
milies inCalabrië zijn.Nederlandmoet
individuele rechtszakenniet als een
incident zien,waarschuwen Italiaanse

misdaadbestrijders inhaarboek. ‘Neder-
land speelt eengrote rol inhet succesver-
haal vande ’ndrangheta’, zoalsDeBoer
tijdens eengesprekopRadio 1 zei.

De laatste jarenhebbenmeerdere
arrestatiegolvende ’ndrangheta getrof-
fen. Enopditmoment loopt in Italië
hetmonsterprocesRinascita Scott,
dat draait omdrugshandel doorde
Calabrese familieMancuso.

NicolaGratteri, aanklager indeze
zaak, komt inMafiopoliuitgebreid aan
hetwoord, net als andere Italiaansemis-
daadbestrijders. Zij hamerenopmeer
justitiële samenwerking indeEU.Want
de aanpak vande ’ndranghetabotst op
landsgrenzen, terwijl de criminelendie
juist niet kennen. Zeprofiterenbijvoor-
beeld van verschillen inwitwaswetten.

Nade rondgang langs justitiemedewer-
kers, spijtoptanten en journalisten con-
cludeertDeBoerdat ze ondanks alles ‘nog
meer vanCalabrië is gaanhouden’.Maar
ze is ook ‘gewaarschuwdoverwat ookNe-
derland te verliezen en tewinnenheeft.’

Han Dirk Hekking is redacteur van
Het Financieele Dagblad.

MEER LEZEN

Aan de hand van
de Filipijnse war on
drugs, de Urgen-
da-discussie en veel
andere voorbeelden
beschrijven Geert
Corstens en Reindert
Kuiper in De rechter
grijpt de macht hoe
een rechtsstaat in de
praktijk werkt en hoe
de macht niet gegre-
pen, maar gedeeld
wordt.

Of het nu gaat om
haaien, koralen, gar-
nalen of de mens:
allemaal kunnen ze
(in verschillende
mate) denken. Maar
hoe is dat ontstaan?
InMetazoa verdiept
de Australische
wetenschapsfilosoof
en diepzeeduiker
Peter Godfrey-Smith
zich in de evolutie
van het bewustzijn.

InMachiavelli’s lef
laat Tinneke Beeck-
man Machiavelli
(1469-1527) zien als
een geniaal politiek
denker uit de re-
naissance, een passi-
onele liefhebber van
vrijheid en bij uitstek
een denker voor een
wereld in crisis. Ze
bespreekt zijn in-
zichten en betrekt ze
op de actualiteit.

Als vader van een
3-jarige tweeling
legde journalist Art
Rooijakkers voor De
eeuw van mijn doch-
ters vragen over de
toekomst voor aan
wetenschappers,
gerontologen, geo-
grafen en een tat-
tookoning. Hun ant-
woorden zijn zowel
geruststellend als
beangstigend.

l Sanne de Boer
(1979) is freelan-
ce(onderzoeks-)
journalist.

l Sinds 2007 woont
zij in de Zuid-
Italiaanse regio
Calabrië.

l De Boer werkt
onder meer voor
Nieuwsuur, De
Correspondent
en Opzij.
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