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Het kantoor in de ‘h200d’
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Opzet
• ‘Criminaliteit als werk’

• Etnografisch onderzoek naar de Rollin 200 Crips

• Het kantoor van in de h200d:
1. Wisselende werknemers, werkzaamheden en ‘bedrijfsproblemen’
2. De h200d als lokale ontmoetingsplaats

• Recente ontwikkelingen

‘Criminaliteit als werk’
• ‘Kantoor’, ‘winkel’, ‘werk zetten’ en vergelijkbare termen uit de reguliere

arbeidseconomie

• ‘Klassiek’ theoretisch perspectief: 
• ‘The Professional Thief’ (Sutherland, 1937)

• ‘Crime as Work’ (Letkemann, 1973; Fagan en Freeman, 1999)

• Illegaal ondernemerschap (o.a. Reuter, 1983; Van Duyne et al., 1990)

• ‘Marktplaatsen’ (Huisman et al., 2000; Ruggiero, 2000)
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Etnografisch onderzoek
• Van januari 2011 tot en met december 2013

• Het ‘Vergeten Dorp’ in Den Haag

• Netwerk van meer dan 150 respondenten

• Van 60 personen gedetailleerde informatie over leven of criminele carrière

• 40 jongere respondenten activiteiten op social media (Facebook. Instagram en 
Twitter)
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Wisselende werknemers
• Verschillende generaties Crips

• Netwerk tijdens veldwerk aan verandering onderhevig

• Nieuwe leden bij via-via, contacten in de gevangenis of ‘vrijwillige aanmelders’

• Maar ook flink aantal leden weg in korte tijd vanwege onderlinge conflicten
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Wisselende werkzaamheden
• Uiteenlopende criminele activiteiten

• Tijdens veldwerk: hennepteelt in woningen

• Maar: ook andere activiteiten

‘Lil 200 M†NHC 20X10 Gang:

If yall need some green Holla @ me main eastside Up !! Bitch nigga Down

Lil 200 M†NHC 20X10 Gang:

K heb losse tabaka 3 euro per pakje Holla @ me main

Lil 200 M†NHC 20X10 Gang:

Green H en sloffen malboro tabaka 35 euro per slof 3.50 per pakje los So Holla’ 

(18/07/2012 , communicatie Tyrell via Blackberry ping)
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‘Bedrijfsproblemen’
• Lekkages, stankoverlast, meldingen, rippers en invallen
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‘Bedrijfsproblemen’
• Lekkages, stankoverlast, meldingen, rippers en invallen

• Generalisme als zegen of vloek?

• ‘Bedrijfsproblemen’ binnen het netwerk?

• De kracht van hechte banden: loyaliteit en vertrouwen

• De zwakte van hechte banden: ‘local heroes’

Het kantoor van de Crips
• ‘Gangs’ en ‘turf’

• De h200d als kantoor: de ruimtelijke inbedding van de Rollin 200 Crips

• In de loop der jaren: wisselende plekken

• Maar: altijd buiten

• Geen vaste openingstijden

• Uiteenlopende bezoekers
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De h200d als lokale ontmoetingsplaats

• Meer mensen/ groepen actief in de buurt

• Lokale context biedt mogelijkheden:

Vernon: “Fafi Rick, is er nog werk?” 

Rick: “Nee, is rustig, is weinig. Alleen een paar inbraken. Kun je inbreken?”

Vernon: “Nee, Rick, ik ben meer van click clack beng, haha.”

Rick (lachend): “Noh man, haha, je moet rustig doen, anders krijg je meteen een zware 

straf. Als je met strap komt, je gaat zeker zes, zeven (jaar, RaR) zitten. Maar Vernon, als ik 

wat weet, dan laat ik jou weten”.’ 

(09/07/2012, observatie)

Concluderend
• Buurt belangrijk voor Crips: binding lokaliteit bij gratie lidmaatschap

• ‘H200d’ als uitvalsbasis en ontmoetingsplaats

• Ondanks andere ‘sets’: vrij lokaal verschijnsel

• Maar: recente ontwikkeling
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